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Ast�zi, 7 mai 2010, Preafericitul P�rinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
a primit la Re�edin�a patriarhal� pe Eminen�a Sa 
Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congre-
ga�iei pentru Bisericile Orientale de la Vatican, 
aflat în vizit� în România, înso�it de Preot dr. 
Yaroslav Karpyak. La întrevedere au mai par-
ticipat Excelen�a sa Francisco-Javier Lozano, 
nun�iul apostolic în România �i Republica Mol-
dova, Preasfin�itul P�rinte Mihai, Episcop vicar 
de Bucure�ti �i Preot Valeriu Median, din partea 
Bisericii Greco-Catolice. 

Eminen�a Sa Cardinalul Leonardo Sandri 
a transmis Preafericitului P�rinte Patriarh Daniel 
salutul cordial al Sanctit��ii Sale Papa Benedict al 
XVI-lea �i încrederea sa în dezvoltarea bunelor rela�ii 
existente între Biserica Ortodox� Român� �i Biserica 
Romano-Catolic�. 

Preafericitul P�rinte Patriarh Daniel a subliniat 
rela�iile tradi�ionale de prietenie �i conlucrare dintre 
Biserica Ortodox� Român� �i Biserica Romano-Catoli-
c�, precizând faptul c� cele dou� Biserici au datoria co-
mun� de a înt�ri aceste rela�ii pozitive într-o societate 
european� marcat� de secularism, în care cooperarea 
cre�tin� nu constituie o simpl� mod� a zilei, ci o dato-
rie moral� �i misionar�. 

În cadrul întrevederii, Preafericitul P�rinte Pa-
triarh Daniel a a� rmat dorin�a Bisericii Ortodoxe Ro-

Necesitatea continu�rii dialogului �i a cooper�rii
Comunicat de pres�

mâne de a relua dialogul cu Biserica Greco-Catolic� 
din România pentru a g�si împreun� solu�iile practice 
de rezolvare a neîn�elegerilor lor patrimoniale, a�a cum 
a propus �i Papa Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei 
pe care a efectuat-o în România în anul 1999. În acest 
context, Preafericitul P�rinte Patriarh Daniel a sublini-
at prioritatea dialogului �i cooper�rii permanente dintre 
Biserica Ortodox� Român� �i Biserica Greco-Catolic� 
din �ara noastr� fa�� de diferendele de natur� patrimo-
nial� existente la un moment dat. Astfel, în viitoarea 
�edin�� a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
din 6-8 iulie 2010 vor �  luate în discu�ie �i rela�iile din-
tre cele dou� Biserici. Apoi se va adresa Bisericii Gre-
co-Catolice din România o invita�ie de a relua dialogul 
cu Biserica Ortodox� Român�. 

La sfâr�itul întrevederii, Preafericitul P�rinte Pa-
triarh Daniel a f�cut referire la o posibil� invita�ie care, 
cu acordul Sfântului Sinod, va �  adresat� Sanctit��ii 
Sale Papa Benedict al XVI-lea de a vizita România.

Biroul de Pres�
www.basilica.ro
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 Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Maria este cea mai frumoas� � oare a crea�iei

10.05.2010
Maria ne înva�� cum s� privim la Isus

3.05.2010

Iubi�i credincio�i,
Ajungând la încheierea acestei solemne cele-

br�ri, oferim o rug�ciune Preas� ntei Fecioare Maria, 
care în Torino este venerat� ca patroan� principal�, 
cu titlul de Preasfânta Fecioar� a Mângâierii. Ei îi în-
credin��m acest ora� �i pe to�i cei care tr�iesc aici. O, 
Marie, vegheaz� asupra familiilor �i a celor care mun-
cesc; vegheaz� asupra celor care �i-au pierdut credin�a 
�i speran�a; mângâie-i pe cei bolnavi, pe cei din închi-
soare �i pe to�i cei care sufer�. O, Ajutorul Cre�tinilor, 
sus�ine-i pe tineri, pe vârstnici �i persoanele în di� cul-
tate. O, Maica Bisericii, vegheaz� asupra p�storilor ei 
�i asupra întregii comunit��i de credincio�i, pentru ca ei 
s� � e “sare �i lumin�” în mijlocul lumii.

Fecioara Maria este cea care mai mult decât ori-
cine l-a contemplat pe Dumnezeu în chipul uman al lui 
Isus. Ea l-a v�zut ca nou-n�scut când, învelit în fa��, a 
fost a�ezat într-o iesle; l-a v�zut atunci când, imediat 
dup� moartea Lui, a fost luat jos de pe cruce, învelit 
în pânz� �i a�ezat în mormânt. În l�untrul ei s-a impri-
mat imaginea Fiului ei martirizat; dar aceast� imagine 
a fost apoi trans� gurat� în lumina Învierii. Astfel în ini-
ma Mariei s-a realizat misterul chipului lui Cristos, un 
mister al mor�ii �i al slavei. De la ea putem înv��a me-
reu cum s� privim la Isus cu iubire �i credin��, cum s� 
recunoa�tem în acel chip uman Chipul lui Dumnezeu.

Preas� ntei Fecioare Maria îi încredin�ez cu re-
cuno�tin�� pe cei care au lucrat pentru a face posibil� 
vizita mea, �i de asemenea �i expunerea Giulgiului. M� 
rog pentru ei �i pentru ca aceste evenimente s� aduc� o 
profund� reînnoire spiritual�.

Iubi�i fra�i �i surori!
Luna mai este o lun� îndr�git� �i sosirea ei este în-

tâmpinat� cu bucurie din mai multe motive. În emisfera 
noastr�, prim�vara ne ofer� în continuare atât de multe 
� ori multicolore; clima este favorabil� pentru plimb�ri 
�i excursii. Din punct de vedere liturgic, luna mai face 
întotdeauna parte din perioada pascal�, din perioada în 
care se cânt� “Aleluia”, perioada revel�rii misterului 
lui Cristos în lumina Învierii �i a credin�ei pascale; �i 
este timpul a�tept�rii Spiritului Sfânt, care coboar� cu 
putere asupra Bisericii care se na�te la Rusalii. Cu aces-
te contexte, cel “natural” �i cel liturgic, este în armonie 
tradi�ia Bisericii, dedicând luna mai Fecioarei Maria. 
Ea este, într-adev�r, cea mai frumoas� � oare a crea�iei, 
“tranda� rul” care a în� orit la plinirea timpului, când 
Dumnezeu, trimi�ându-l pe Fiul S�u, a dat lumii o nou� 
prim�var�. �i este, în acela�i timp, protagonista umil� 
�i discret� a primilor pa�i ai comunit��ii cre�tine: Ma-
ria este inima ei spiritual�, deoarece îns��i prezen�a ei 
în mijlocul discipolilor este o amintire vie a Domnului 
Isus �i garan�ia darului Spiritului S�u.

Evanghelia din aceast� duminic�, luat� din capi-
tolul 14 de la Sf. Ioan, ne ofer� un implicit portret spiri-
tual al Fecioarei Maria, când Isus spune: “Dac� cineva 
m� iube�te, va �ine cuvântul meu; Tat�l meu îl va iubi 
�i vom veni la el �i ne vom face locuin�� la el” (Ioan 
14,23). Aceste expresii sunt adresate discipolilor, dar 
pot �  aplicate în mod adecvat ei, care este prima �i per-
fecta discipol� a lui Isus. Într-adev�r, Maria a ascultat 
mai întâi �i pe deplin cuvântul Fiului ei, demonstrând 
astfel c� l-a iubit nu doar ca mam� a Lui, ci mai ales 
ca slujitoare umil� �i ascult�toare; de aceea Dumnezeu 
Tat�l a iubit-o �i Preasfânta Treime �i-a f�cut locuin�� 
în ea. Mai mult, atunci când Isus le promite prietenilor 
S�i c� Spiritul Sfânt îi va ajuta s� în�eleag� �i s� î�i 
aminteasc� toate cuvintele Lui (cf. Ioan 14,26), cum 
am putea s� nu ne gândim la Maria, care în inima ei, 
templu al Spiritului, a meditat �i interpretat cu � delitate 
tot ceea ce a spus �i a f�cut Fiul ei? Astfel, deja înainte 
�i mai presus de toate dup� Pa�ti, Mama lui Isus a de-
venit �i Mama �i modelul Bisericii.

Iubi�i prieteni, în inima acestei luni mariane, 
voi avea bucuria de a merge în urm�toarele zile în Por-
tugalia. Voi vizita capitala, Lisabona, �i Porto, al doilea 
ora� al ��rii. Obiectivul principal al c�l�toriei mele va 
�  Fatima, cu ocazia celei de-a 10-a anivers�ri a beati-
� c�rii celor doi p�stora�i, Jacinta �i Francisco. Pentru 
prima oar� ca Succesor al lui Petru voi merge la acel 
Sanctuar marian, atât de drag Venerabilului Ioan Paul 
al II-lea. V� invit pe to�i s� m� înso�i�i în acest peleri-
naj, participând activ cu rug�ciunea: cu o inim� �i un 
su� et invoc�m mijlocirea Fecioarei Maria pentru Bise-
ric�, în particular pentru preo�i �i pentru pace în lume.
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Pelerinajul tradi�ional la Sighet
- comemorarea m�rturisitorilor adev�rului -

Pelerinajul anual la Sighet, moment de comuniu-
ne în rug�ciune al întregii Biserici Catolice din Româ-
nia, a reunit în acest an în jur de 4.000 de credincio�i 
greco-catolici �i romano-catolici din toat� �ara, între 
care sute de preo�i �i persoane consacrate din Biseri-
ca Greco-Catolic�. Pelerinii au sosit la Sighet sâmb�t�, 
8 mai 2010, pentru a onora memoria a patru Episcopi 
catolici martiri: Anton Durcovici (romano-catolic), 
Valeriu Traian Fren�iu, Ioan Suciu �i Tit Liviu Chi-
nezu (greco-catolici), dar �i a tuturor m�rturisitorilor 
credin�ei cre�tine �i a opozan�ilor regimului comunist 
uci�i la Închisoarea de la Sighet �i înmormânta�i – mai 
precis arunca�i – în gropile comune din Cimitirul S�ra-
cilor, situat la cca 2 km de locul deten�iei. 

La Sfânta Liturghie ce a fost celebrat�, la fel ca 
în � ecare an, de PF Lucian Mure�an, Arhiepiscop 
Major al Bisericii Greco-Catolice, PSS Ioan �i�e�-
tean, Episcop de Maramure�, împreun� cu Episco-
pii greco-catolici �i romano-catolici din România, 
au participat doi reprezentan�i ai Sfântului P�rinte 
Papa Benedict al XVI-lea: Eminen�a Sa Leonardo 
Cardinalul Sandri, Prefect al Congrega�iei pentru 
Bisericile Orientale �i Excelen�a Sa Arhiepiscopul 
Francisco-Javier Lozano, Nun�iu Apostolic în Ro-
mânia �i Republica Moldova. (...)

Pelerinajul a început prin vizitarea fostei închi-
sori, acum Memorialul Victimelor Comunismului �i al 
Rezisten�ei de la Sighet, dup� care, o procesiune con-
dus� de Cardinalul Sandri �i Nun�iul Papal, urma�i de 
Episcopi, sutele de preo�i �i mul�imea de credincio�i 
au pornit spre Cimitirul S�racilor, pe drumul parcurs 
odinioar�, noaptea, de c�l�i care duceau pe ascuns tru-
purile neînsu� e�ite ale celor care, din cauza dorin�ei lor 
de Dumnezeu �i de bine pentru �ar� au fost uci�i prin 
frig, foame �i torturi, au fost du�i �i azvârli�i în gropi 
comune, mii de t�cute jertfe ale setei de putere �i ale 
cruzimii omene�ti. 

Drumul sumbru al mor�ii era acum îmbr�cat în 
verdele prim�verii însorite, � ind parcurs în rug�ciune 
�i cântec de pream�rire a Domnului. Credincio�ii ex-
primau acum bucuria Învierii lui Isus ca t�m�duire a 
urmelor de lacrimi �i sânge, rug�ciune pentru odihna 
su� etelor trecute la Domnul, dar �i speran�a în ridicarea 
la treapta altarelor a celor 4 Episcopi martiri. Cimitirul 
S�racilor, loc simbolic împrejmuit de un gard viu închi-
puind grani�ele ��rii, a devenit o imens� Catedral�, � ind 
celebrat� aici, în continuare, Sfânta Liturghie în memo-
ria tuturor celor care au cunoscut ororile închisorii din 
Sighet �i odihnesc aici: Episcopi, preo�i, politicieni de 
marc�, oameni de cultur�, intelectuali, ��rani, munci-

tori, studen�i, cu to�ii opozan�i ai regimului comunist. 
Cuvântul la Sfânta Liturghie l-a avut Eminen�a 

Sa Leonardo Cardinal Sandri, care, mai întâi a mul�u-
mit Preas� n�iei Sale Ioan �i�e�tean, Episcop de Mara-
mure�, pentru primirea c�lduroas� �i pentru cuvintele 
de bun-venit �i a continuat, spunând: „Vou� tuturor, 
mai întâi Preafericitului P�rinte Lucian, Preas� n�ii-
lor Voastre, am onoarea �i bucuria de a v� transmite 
salutul �i binecuvântarea p�rinteasc� a iubitului nos-
tru Sfânt P�rinte Papa Benedict al XVI-lea. Îl sim�im 
astfel pe Sfântul P�rinte aproape de noi �i aceast� 
apropiere spiritual� ne dezv�luie o valen�� profund� 
a întâlnirilor noastre �i a întâlnirii de ast�zi în spe-
cial, aceea de a ne permite s� sim�im �i în bucurie, 
dar �i în suferin��, sensul catolicit��ii Bisericii. Adu-
cându-I mul�umiri lui Dumnezeu, în�l��m rug�ciunea 
noastr� pentru P�rintele �i P�storul nostru universal, 
atestând, astfel, deplina comuniune � lial� �i eclezia-
l�.” (cuvântul integral îl g�si�i în suplimentul revistei 
SEMINARIUM VARADIENSIS) 

Luând cuvântul în continuare, PF Lucian Mure-
�an, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolic�, a evocat importan�a locului în 
care avea loc celebrarea liturgic�, amintind martirii �i 

„Aici am putea celebra Sfânta �i Dumnezeiasca Liturghie f�r� a avea nevoie de un antimis.”
(Card. Leonardo Sandri, Prefect al Congrega�iei pentru Bisericile Orientale) 
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mul�imea lor, dând �i un exemplu: „Au fost încarcera�i 
aici într-o singur� noapte peste 80 de demnitari, fo�ti 
mini�tri, academicieni, economi�ti, o� �eri superiori, is-
torici, ziari�ti, politicieni. Apoi au fost adu�i aici peste 
50 de Episcopi �i preo�i greco-catolici �i romano-cato-
lici �i al�i demnitari aresta�i. Sighetul a devenit închi-
soarea elitei române�ti”. 

Preafericirea Sa s-a adresat apoi distinsului oas-
pete, Cardinal Sandri: „Eminen�a Voastr�, ne aducem 
cu to�ii aminte, c� în urm� cu 11 ani, în zi de sâmb�t�, 
8 mai 1999, bunul Pap�, Ioan Paul al II-lea, la cele-
brarea Dumnezeie�tii Liturghii în ritul bizantin român 
din Catedrala „Sfântul Iosif” din Bucure�ti, în prezen-
�a venerabilului nostru Cardinal Alexandru Todea, ne 
spunea: „Am venit s� aduc omagiu unor fra�i �i surori 
care au s� n�it acest p�mânt prin m�rturia credin�ei 
lor, f�când s� în� oreasc� pe el o civiliza�ie inspirat� 
din Evanghelia lui Cristos, un popor cre�tin mândru 
de identitatea sa, adesea ap�rat� cu mare pre�, în chi-
nurile �i vicisitudinile care i-au marcat existen�a.” 

Iat� c� ne a� �m, Eminen��, pe acest p�mânt al 
m�rturiei �i al � delit��ii fa�� de Biserica cea Una, fa�� 
de norma moral� absolut�. Acum, prea-venera�ii iu-
bi�ii mei, doi reprezentan�i ai Sfântului P�rinte, Papa 
Benedict al XVI-lea, Cardinalul Prefect al Congrega-
�iei pentru Bisericile Orientale �i Nun�iul Apostolic în 
�ara noastr�, au venit s� se roage împreun� cu noi �i s� 
ne reaminteasc� mereu c� numai adev�rul ne va face 
liberi. C� Cristos cel Înviat din mor�i este libertatea 
noastr� �i unicul R�scump�r�tor. V� mul�umim c� sun-
te�i cu noi în aceste minunate zile de timp Pascal. 

La întoarcerea în Cetatea Vaticanului, v� ru-
g�m, Eminen��, transmite�i Sfântului P�rinte Papa 
Benedict al XVI-lea, c� prin aceste p�r�i ale frumosu-
lui nostru continent, s�mân�a m�rturisitorilor Evan-
gheliei a rodit �i rode�te în via�a Bisericii Române 
Unite cu Roma, a � ilor ei credincio�i �i ata�a�i unit�-
�ii în credin�� �i iubire cu urma�ul lui Petru �i P�sto-
rul Bisericii Universale.” 

PF Lucian a mul�umit, de asemenea, gazdei 
evenimentului, PSS Ioan, P�storul Eparhiei Ma-
ramure�ului �i colaboratorilor Preas� n�iei Sale, 
pentru organizarea programului de comemorare 
�i a împ�rt��it tuturor celor prezen�i „pacea lui 
Cristos întru Adev�rul care ne face liberi”. Dup� 
binecuvântarea de încheiere, �i cântarea imnului 
de biruin�� “Cristos a Înviat”, Înal�ii Ierarhi oas-
pe�i, PF Lucian împreun� cu Episcopii prezen�i, 
au ie�it de la altarul celebr�rii, printr-un culoar, 
prin mijlocul mul�imii, salutând, oferind credin-
cio�ilor binecuvânt�ri �i cuvinte de încurajare. 

În încheiere, prin generozitatea organizato-
rilor, a credincio�ilor din Sighet �i din împreju-
rimi, to�i pelerinii veni�i din alte zone ale ��rii au 
fost invita�i la mas�, � ind uitat� pentru moment 

situa�ia de criz� pe care o travers�m, ca �i cum o nou� 
minune a lui Isus a înmul�it bucatele ca s� ajung� tutu-
ror. Ziua pelerinajului catolic � ind o zi în care por�ile 
închisorii sunt deschise tuturor vizitatorilor (f�r� a se 
percepe vreo tax� de intrare), înainte de a pleca spre 
casele lor, pelerinii au mai f�cut o vizit� în închisoarea 
devenit� muzeu, p��ind pe urmele pa�ilor celor care 
acum, de sus, vegheaz� în lumina lui Cristos, �i se roa-
g� pentru destinele acestei ��ri. 

Memorialul Victimelor Comunismului �i al Re-
zisten�ei de la Sighet a fost gândit �i ini�iat înc� din 
1992, de c�tre poeta �i fosta dizident� Ana Blandiana �i 
realizat în urm�torul deceniu împreun� cu so�ul ei Ro-
mulus Rusan, �i o prestigioas� echip� de istorici, arhi-
tec�i, constructori �i designeri. Ei au depus o laborioas� 
munc� adunând �i ordonând un impresionant volum de 
documente �i m�rturii, cu scopul de a restitui adev�rul 
istoriei recente, falsi� cate în anii dictaturii comuniste. 
La parterul cl�dirii a fost amenajat� o sal� care prezint� 
martiriul Bisericii cre�tine, în particular �i al Bisericii 
greco-catolice. În anul 1995, Consiliul Europei a luat 
Memorialul sub egida sa, iar în anul 1998, a a�ezat Me-
morialul de la Sighet printre principalele locuri de p�s-
trare a memoriei continentului, al�turi de Memorialul 
de la Auschwitz �i Memorialul P�cii din Normandia.

Viorica SABO
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La invita�ia Sinodului Episcopilor Bisericii Ro-
mâne Unite cu Roma, Greco-Catolic�, Eminen�a Sa 
Cardinalul Leonardo Sandri, Prefect al Congrega�iei 
pentru Bisericile Orientale, a efectuat o vizit� în Româ-
nia în perioada 6-10 mai 2010.

Eminenta Sa s-a a� at în mijlocul credincio	ilor 
greco-catolici în numele Sfântului P�rinte Benedict al 
XVI-lea, pentru a vedea la fa�a locului realit��ile Bi-
sericii Greco-Catolice din Romania, în calitatea sa de 
„ministru” al Dicasterului care se ocup� tocmai de Bi-
sericile Catolice R�s�ritene.

Congrega�ia pentru Bisericile Orientale este un 
dicasteriu al Curiei Romane, responsabil pentru coor-
donarea Bisericilor Catolice R�s�ritene �i pentru con-
tactul cu Bisericile R�s�ritene Neunite (Ortodoxe). Pe 
9 iunie 2007 Papa Benedict al XVI-lea l-a nominalizat 
ca Prefect al acestei congrega�ii pe Arhiepiscopul Leo-
nardo Sandri, care a preluat func�ia la 1 iulie 2007.

Programul vizitei Cardinalului Sandri a cuprins în-
tâlniri cu comunit��ile greco-catolice din Bucure	ti, Sighetu 
Marma�iei, Blaj �i Cluj, precum �i întâlniri cu reprezentan�i 
ai Statului Roman �i Bisericii Ortodoxe Române. 

Prima întâlnire cu comunitatea greco-catolic� 
din România a avut loc joi, 6 mai, la orele 18.30, la 
biserica vicarial� din Bucure	ti, „Sfântul Vasile cel 
Mare” (Polon�). Cardinalul Prefect a fost întâmpinat 
aici de Preas� n�ia Sa Mihai, Vicarul greco-catolic al 
Bucure	tilor, al�turi de to�i preo�ii greco-catolici din 
Bucure	ti �i un mare num�r de credincio	i. Au fost 
prezen�i de asemenea la eveniment Nun�iul Apostolic 
în România, Arhiepiscopul Francisco-Javier Lozano, 
�i Episcopul romano-catolic auxiliar de Bucure	ti 
PSS Cornel Damian.

În a doua zi a vizitei, vineri, 7 mai, Cardinalul 
Sandri s-a întâlnit cu reprezentan�i ai Statului Român 
�i cu PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne. Într-un comunicat remis publicit��ii dup� respecti-
va întâlnire, Patriarhia Român� a a� rmat c� dore	te s� 
reini�ieze dialogul cu Biserica Greco-Catolic�. Dialo-
gul dintre cele doua Biserici a fost sistat unilateral de 
c�tre Biserica Ortodox� Român� în 2004.

Sâmb�t�, 8 mai, Cardinalul Sandri a participat 
la pelerinajul anual organizat de Biserica Greco-Ca-
tolic� la Cimitirul S�racilor de la Sighetu Marma�iei. 
Pelerinajul din acest an a reunit în jur de 4.000 de 
credincio	i greco-catolici �i romano-catolici din toat� 
�ara, între care sute de preo�i �i persoane consacrate din 
Biserica Greco-Catolic�.

Duminic�, 9 mai, Cardinalul Sandri s-a a� at la 
Blaj, în „mica Rom�”, unde, începând cu orele 10.00 
a celebrat Sfânta Liturghie în Catedrala Sfânta Treime 
împreun� cu to�i episcopii greco-catolici din România. 
La Liturghie a participat �i Nun�iul Apostolic în Româ-
nia �i Republica Moldova, Arhiepiscopul Lozano. 

Luni, 10 mai, Cardinalul Leonardo Sandri s-a 
a� at în mijlocul comunit��ii greco-catolice din Cluj, 
� ind oaspetele PSS Florentin Crih�lmeanu, episcop 
greco-catolic de Cluj-Gherla. Vizita a început la M�-
n�stirea Surorilor Congrega�iei Maicii Domnului �i a 
continuat cu Liturghia solemn� celebrat� în Catedrala 
greco-catolic� „Schimbarea la Fa��” din Cluj. 

Dup� terminarea S� ntei Liturghii, Cardinalul San-
dri s-a întâlnit la sediul Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-
Gherla cu reprezentan�i ai Statului, ale	i locali, preo�i, 
teologi �i persoane consacrate greco-catolice. În dup�-
amiaza zilei de luni, dup� o adev�rat� c�l�torie apostolic� 
în România, Cardinalul Sandri s-a reîntors la Roma.

Referindu-se la vizita Cardinalului Sandri, Pre-
fect al Congrega�iei pentru Bisericile Orientale, Epar-
hul de Cluj-Gherla, PSS Florentin a spus: „Aceast� 
vizit� a fost deosebit de important� �i încurajatoa-
re pentru noi, un semn de lumin� �i de bucurie care 
se înscrie cu litere de aur în Cartea istoriei Eparhiei 
noastre de Cluj-Gherla �i a Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolice”. 

Vizita Cardinalului Sandri în Romania a fost o 
vizit� istoric� nu numai datorit� lungimii sale (5 zile), 
ci �i datorit� mesajului de comuniune, respect �i în-
curajare pe care Papa Benedict l-a transmis tuturor 
credincio	ilor greco-catolici români.

Pr. Chris TERHE�
www.clipa.com

Vizita istoric� a Cardinalului Leonardo Sandri în România
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Salutul Eminen�ei Sale Reverendisime Cardinalul Leonardo Sandri,
Prefectul Congrega�iei pentru Bisericile Orientale,

Bucure�ti, Biserica Vicarial� „Sfântul Vasile cel Mare”,
6 Mai 2010

Excelen�ele Voastre,
Excelen�a Voastra Nun�iul Apostolic,
Drag� Preas� n�ite P�rinte Mihai,
Episcop vicar greco-catolic de Bucure�ti,
Prea iubi�i preo�i �i credincio�i,

Cristos a înviat!
Sunt deosebit de bucuros s� încep c�l�toria mea 

pe p�mântul românesc cu acest popas de rug�ciune în 
biserica Sfântul Vasile cel Mare a Vicariatului greco-
catolic din Bucure�ti.

Pro� t de aceast� ocazie pentru a saluta mai 
întâi pe Preafericirea Sa Arhiepiscopul Major �i 
pe episcopii Sinodului Greco-Catolic din România, 
precum salut �i m� rog pentru to�i fra�ii �i surorile 
de rit bizantin �i de rit latin din aceast� �ar�, având 
un gând fr��esc pentru Excelen�a Sa Monseniorul 
Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucure�ti �i 
Pre�edinte a Conferin�ei Episcopale din România.

De asemenea, salutul meu deosebit se în-
dreapt� spre Preafericitul P�rinte Patriarh �i spre 
întreaga Biseric� Ortodox�, precum �i spre Înaltele 
Autorit��i ale Statului Român.

Aceast� mic� biseric� exprim� leg�tura de cre-
din�� cu Cristos, cu Biserica, precum �i comuniunea 
cu Urma�ul lui Petru, reprezentând inima spiritual� a 
aceleia�i apartenen�e la mo�tenirea spiritual� a p�rin-
�ilor vo�tri. �tiu c� în luna octombrie a anului trecut 
a�i s�rb�torit centenarul acestei biserici �i v� preg�ti�i 
pentru rea� rmarea credin�ei voastre în preajma celei 
de-a �aizecea aniversare a trecerii spre cele ve�nice a 
episcopului martir Vasile Aftenie, vicar de Bucure�ti. 
Îl pomenesc cu gratitudine în fa�a Dumnezeu pentru c� 
�i-a oferit via�a Bisericii, �i îi aduc o înalt� cinstire, 
a�a cum o merit� martirii Domnului.

Pa�tile ne amintesc biruin�a lui Cristos, care 
a învins moartea prin propia Sa moarte. �i perioada 
persecu�iei v� permitea s� � �i în comuniune cu Isus 
ar�tând ceea ce lipsea vizibil mor�ii sale biruitoare. 
Slujirea voastr� pentru Evanghelie �i pentru cultura ro-
mâneasc� trebuie s� r�mân�, atunci, dar �i acum, baza-
t� pe m�rturia personal�, cea care d� Bisericii t�rie �i 
bucurie. De fapt, a tr�i intru Cristos permite Bisericii 
s� transforme lumea. Tot astfel, �i voi, greco-catolicii 
români, ve�i aduce contribu�ia voastr� de credin�� în so-
cietatea româneasc�, reînnoind apostolatul �i devenind 

comunit��i puternice, f�r� s� c�uta�i spre vechile sau 
noile forme de putere lumeasc�, ci aspirând la valoarea 
încredin��rii voastre în mâinile Domnului. Turmei celei 
mici îi este încredin�at� bucuria cea ve�nic� a Împ�r�-
�iei lui Dumnezeu.

În cele dou� biserici �i în cele dou� capele pe 
care le ave�i la Bucure�ti, precum �i în cele trei biserici 
unde sunte�i primi�i pentru celebr�rile voastre de fra-
�ii de rit latin, v� încurajez s� aprofunda�i f�r� rezerve 
tezaurul credin�ei �i al tradi�iei pe care provine din is-
toria �i misiunea voastr� de Biseric� r�s�ritean�. Aten�i 
la harurile prezentului, ve�i cre�te în con�tientizarea 
identit��ii voastre r�s�ritene între celelalte confesi-
uni cre�tine, iar slujirea voastr� întru caritate v� va per-
mite s� face�i cât mai cunoscut� bun�tatea Domnului.

V� mul�umesc pentru fr��easca �i cordiala primi-
re, dar mai ales pentru rug�ciunile voastre. Fie ca resta-
urarea acestei biserici, a� at� în �antier, s� � e simbolul 
de speran�� al rena�terii întregii Biserici unite cu Roma. 
În calitate de colaborator al Sfântului P�rinte Benedict 
al XVI-lea �i de Prefect al Congrega�iei pentru Bise-
ricile Orientale, v� asigur de solidaritatea p�rinteasc� 
a Sfântul P�rinte �i sunt foarte onorat s� v� transmit 
mângâierea Binecuvânt�rii Sale Apostolice.

Cristos a înviat!
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Urmare a scrisorii de împuternicire 431/10 din 
19 martie 2010 a Arhiepiscopului Major, Arhiepiscop 
de Alba Iulia 	i F�g�ra	, Preafericirea Sa Lucian, Vica-
rul greco-catolic al Bucure	tilor, PSS Mihai, a consti-
tuit Comisia pentru recunoa	terea osemintelor slujito-
rului lui Dumnezeu Episcop Vasile Aftenie.

Aceast� recunoa	tere este regular�, pentru a con-
serva în vederea procesului de beati� care osemintele 
arhiereului mort pentru credin�� pe 10 mai 1950, la spi-
talul penitenciarului V�c�re	ti.

Comisia, împreun� cu un grup de exper�i arheo-
logi, antropologi, în prezenta avocatului Vicariatului, a 
început exhumarea administrativa a osemintelor arhie-
reului Vasile Aftenie în diminea�a zilei de 12 mai 2010.

Osemintele vor �  depuse spre conservare la Bi-
serica greco-catolic� Adormirea Maicii Domnului, str. 
Sirenelor 39, în a	teptarea � naliz�rii procesului de bea-
ti� care care se desf�	oar� la Roma, la Congrega�ia pen-
tru cauza s� n�ilor.

Figur� de prim ordin în rezisten�a cre	tin�, citat de 
altfel în Raportul � nal al Comisiei preziden�iale pentru 
analiza dictaturii comuniste, Preas� n�itul Vasile Aftenie a 
fost arestat la Bucure	ti în data de 28/29 octombrie 1948. 
Se dorea îngenuncherea sa în scopul de a oferi regimului 
comunist justi� carea mascaradei unioniste din octombrie 
1948 care a condus la des� in�area Bisericii Române Uni-
te, Greco-Catolice, trecerea cu for�a la Biserica Ortodoxa 
a credincio	ilor precum si prigonirea episcopilor, clerului 
si credincio	ilor care nu au trecut.

Pân� în februarie 1949 a fost închis al�turi de 
ceilal�i episcopi greco-catolici în vila Patriarhiei de la 
Dragoslavele. A fost apoi asezat cu domiciliu obligatoriu 
la M�n�stirea C�ld�ru	ani pân� în data de 24 martie 1949, 
când a fost adus la Ministerul de Interne. Aici a fost an-

Recunoa�terea osemintelor Episcopului Vasile Aftenie

Sâmb�t�, 8 mai 2010, de la orele 16.00 a avut loc 
în Sala Mare a Prefecturii Jude�ului Bihor un eveniment 
cu totul deosebit, �i anume înmânarea diplomelor de ex-
celen�� pentru activitatea din domeniul culturii pentru 
acei reprezentan�i ai cultelor din jude�ul Bihor care s-au 
remarcat printr-o activitate deosebit� în slujba culturii. 

La manifestare au fost prezen�i secretarul de 
stat din Ministerul Culturii �i Patrimoniului Na�ional, 
conf. univ. dr. Vasile Timi�, directorul coordonator al 
Direc�iei Jude�ene pentru Cultur�, Culte �i Patrimoniu 
Cultural Bihor, Mircea Bradu, �i subprefectul jude�ului 
Bihor, Cristian Bitea. 

Diplomele au fost înmânate reprezentan�ilor 
desemna�i din partea cultelor reprezentative din jude�, 
cum ar � : ortodox, greco-catolic, reformat �i romano-
catolic. Dup� o analiz� prealabil�, reprezentan�ii Mi-
nisterului Culturii �i Patrimoniului Na�ional au consi-
derat oportun ca din partea Episcopiei Române Unite 

chetat continuu, cu torturi 	i b�t�i, conform colegilor de 
ancheta care au depus m�rturii în publica�iile gulagului 
românesc, pentru a-l for�a s�-	i p�r�seasc� credin�a.

Conform documentelor din dosarul de la CNSAS, 
în 25 martie 1950, a� at în beciurile Ministerului de In-
terne, episcopul Vasile Aftenie a paralizat �i a fost dus la 
spitalul penitenciarului V�c�re	ti unde, în noaptea de 9 
spre 10 mai, a murit la vârsta de 51 de ani. A fost înmor-
mântat aproape pe ascuns la cimitirul Bellu Catolic, f�r� 
a i se da cinstirea 	i rug�ciunile cuvenite Bisericii sale.
Secretariatul Vicariatului greco-catolic al Bucure	tilor

Diplome de excelen�� în cultur�
cu Roma, Greco-Catolice de Oradea s� primeasc� di-
plome de excelen�� p�rintele protopop Ioan Mada, p�-
rintele protopop Zorel Micl�u�, pr. Doru Popovici, pr. 
Olimpiu Todorean, consilier eparhial Florin Jula, prof. 
Radu Mure�an, prof. Irinel B�jenaru Oros, prof. Moni-
ca Antonia Nica, scriitorul �i eseistul Ioan F. Pop, prof. 
Otilia B�la� �i prof. Ioan Aurel D�r�b�neanu. 

În cuvântul s�u, dl. secretar de stat Vasile Timi� a 
men�ionat: “nu facem altceva decât s� aducem un oma-
giu pentru ce a�i f�cut pentru spiritualitatea bihorean�. 
Oradea este un exemplu pentru modul în care este pro-
movat� cultura. Acest fapt ne bucur� cu atât mai mult 
cu cât avem datoria s� promov�m cultura în Europa �i 
în întreaga lume. Rela�ia dintre cultur� �i culte este una 
veche. De aceea asumarea spiritualit��ii poate s� ne dea 
o �ans� pentru a ne cunoa�te mai bine. Apreciem modul 
în care clericii î�i asum� aceast� misiune”. 

Biroul de pres�
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Cardinalul iezuit ceh Tomas Spidlik, specialist în teologia �i spiritualitatea r�s�-
ritean�, �i fondator al Centrului Aletti de pe lâng� Institutul Ponti� cal Oriental, a murit 
în ziua de vineri, 16 aprilie 2010, la Roma, la vârsta de 90 de ani. Serviciile funerare 
vor avea loc mar�i, 20 aprilie 2010, în Bazilica San Pietro. Papa Benedict al XVI-lea va 
�  prezent la � nalul Liturghiei pentru a adresa un discurs �i a administra riturile “Ultima 
Commendatio” �i “Valedictio”. Va �  înmormântat în Velehrad, Republica Ceh�.

Tomas Spidlik s-a n�scut la Boskovice, Republica Ceh�. A fost hirotonit preot în 
august 1949, �i a depus profesiunea perpetu� ca iezuit în februarie 1958. În 1938 �i-a în-
ceput studiile de � loso� e, dar din cauza ocupa�iei naziste a fost for�at s� renun�e la aces-
te studii �i s� lucreze. Între 1942 �i 1945 �i-a continuat studiile, dar cu întreruperi datorit� 
muncii for�ate. Mai târziu a devenit prefect al �colii secundare din Velehrad, unde a predat limbile ceh� �i 
rus�. Începând din 1951 a fost un colaborator al Radio Vatican. A fost conferen�iar la Institutul Ponti� cal 
Oriental �i a predat cursuri la Universitatea Gregorian�. A fost cunoscut pentru predicile sale la exerci�iile 
spirituale, �i în 1995 a condus zilele de reculegere din Postul Mare pentru Papa �i Curia Roman�.

Cardinalul Spidlik a fost �i consultor în Congrega�iile Vaticanului pentru Cauzele S� n�ilor �i pentru Bi-
sericile R�s�ritene. În 19 decembrie anul trecut, când a împlinit vârsta de 90 de ani, însu�i Papa Benedict 
al XVI-lea a celebrat o Liturghie pentru el �i a recunoscut contribu�ia adus� de Cardinalul Spidlik la dialogul 
teologic dintre R�s�rit �i Apus. A celebrat Liturghia în capela Redemptoris Mater din Palatul Apostolic, care 
a fost proiectat� sub supravegherea Cardinalului Spidlik �i este opera pr. Marko Ivan Rupnik, de la Centrul 
Aletti. Capela este o sintez� artistico-teologic� a spiritualit��ii cre�tine r�s�ritene �i apusene.

Cardinalul Tomas Spidlik a plecat la Domnul 

Predica Sanctit��ii Sale Papa Benedict al XVI-lea
la funeraliile Cardinalului Tomas Spidlik

 Bazilica San Pietro, 20 aprilie 2010
Venera�i Fra�i,
Stima�i Domni �i Doamne,
Iubi�i fra�i �i surori!
Printre ultimele cuvinte rostite de regretatul car-

dinal Spidlik au fost acestea: „Toat� via�a am c�utat fa�a 
lui Isus �i acum sunt fericit �i senin pentru c� merg s-o 
v�d”. Acest gând minunat – a�a de simplu, aproape in-
fantil în exprimarea sa, �i totu�i a�a de profund �i adev�-
rat – face trimitere imediat la rug�ciunea lui Isus, care a 
r�sunat pu�in mai înainte în Evanghelie: „Tat� vreau ca 
acolo unde sunt eu s� � e cu mine �i cei pe care mi i-ai 
dat, ca s� vad� gloria mea, pe care mi-ai dat-o, pentru c� 
tu m-ai iubit înainte de crearea lumii” (In 17,24). Este 
frumos �i mângâietor s� medit�m aceast� coresponden�� 
între dorin�a omului, care aspir� s� vad� fa�a Domnului, 
�i dorin�a lui Isus însu�i. În realitate, cea a lui Cristos 
este mult mai mult decât o aspira�ie: este o voin��. Isus îi 
spune Tat�lui: „vreau ca aceia pe care mi i-ai dat s� � e cu 
mine”. �i tocmai aici, în aceast� voin��, g�sim „stânca”, 
fundamentul solid pentru a crede �i pentru a spera. De 
fapt, voin�a lui Isus coincide cu voin�a lui Dumnezeu Ta-
t�l, �i prin lucrarea Spiritului Sfânt constituie pentru om 
un fel de „îmbr��i�are” sigur�, puternic� �i dulce, care-l 
conduce la via�a ve�nic�.

Ce dar imens s� ascult�m aceast� voin�� a lui 
Dumnezeu chiar din gura lui! Cred c� marii oameni ai 
credin�ei tr�iesc cufunda�i în acest har, au darul de a 
percepe cu for�� deosebit� acest adev�r �i, astfel, pot s� 
str�bat� chiar �i încerc�ri dure, a�a cum le-a str�b�tut 

p�rintele Tomas Spidlik, f�r� a-�i pierde încrederea, ba 
chiar p�strând un viu sim� al umorului, care este desi-
gur un semn de inteligen��, dar �i de libertate interioar�. 
Sub acest pro� l, era evident� asem�narea dintre regre-
tatul nostru cardinal �i venerabilul Pap� Ioan Paul al 
II-lea: ambii erau înclina�i spre replica umorist� �i spre 
glum�, de�i au avut în tinere�e evenimente personale 
di� cile �i în anumite aspecte asem�n�toare. Providen�a 
a f�cut ca ei s� se întâlneasc� �i s� colaboreze pentru bi-
nele Bisericii, în special pentru ca ea s� înve�e s� respi-
re pe deplin „cu amândoi pl�mânii”, a�a cum îi pl�cea 
Papei slav s� spun�.

Aceast� libertate �i prezen�� de spirit î�i are fun-
damentul s�u obiectiv în învierea lui Cristos. Îmi place 
s� subliniez asta pentru c� ne a� �m în timpul liturgic 
pascal �i pentru c� o sugereaz� prima �i a doua lectu-
r� biblic� de la aceast� celebrare. În prima sa predic�, 
în ziua de Rusalii, sfântul Petru, plin de Spirit Sfânt, 
veste�te împlinirea în Isus Cristos a psalmului 16. 
Este minunat s� vedem cum Spiritul Sfânt le reveleaz� 
apostolilor toat� frumuse�ea acestor cuvinte în deplina 
lumin� interioar� a învierii: “Îl vedeam mereu în fa�a 
mea pe Domnul, / c�ci el este la dreapta mea ca s� nu 
m� clatin. / De aceea s-a bucurat inima mea �i limba 
mea a tres�ltat de veselie; / ba, mai mult, �i trupul meu 
se va odihni în speran��” (Fap 2,25-26; cf. Ps16/15,8-
9). Aceast� rug�ciune are o împlinire supraabundent� 
atunci când Cristos, Sfântul lui Dumnezeu, nu este 
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abandonat în adâncuri. El cel dintâi a cunoscut „c�ile 
vie�ii” �i a fost umplut de bucurie cu prezen�a Tat�lui 
(cf. Fap 2,27-28; Ps 16/15,11). Speran�a �i bucuria 
lui Isus înviat sunt �i speran�a �i bucuria prietenilor 
s�i, gra�ie ac�iunii Spiritului Sfânt. Demonstra asta în 
mod obi�nuit p�rintele Spidlik cu modul s�u de a tr�i, 
�i aceast� m�rturie a lui devenea tot mai elocvent� cu 
trecerea anilor, pentru c�, în po� da vârstei înaintate �i 
a suferin�elor inevitabile, spiritul s�u r�mânea proas-
p�t �i tineresc. Ce este asta dac� nu prietenie cu Dom-
nul înviat?

În lectura a doua, Sfântul Petru îl binecuvân-
teaz� pe Dumnezeu care, „în marea sa îndurare, ne-a 
ren�scut la o speran�� vie prin învierea lui Isus Cris-
tos din mor�i”. �i adaug�: „Pentru aceasta v� bucura�i, 
de�i acum, pentru pu�in timp, trebuie s� v� întrista�i 
de felurite încerc�ri” (1Pt 1,3.6). �i aici iese clar în 
eviden�� c� speran�a �i bucuria sunt realit��i teologa-
le care provin din misterul învierii lui Cristos �i din 
darul Duhului s�u. Am putea spune c� Spiritul Sfânt 
le ia din inima lui Cristos înviat �i le mut� în inima 
prietenilor s�i.

În mod voit am introdus imaginea „inimii”, 
pentru c�, a�a cum mul�i dintre voi �tiu, p�rintele Spi-
dlik a ales-o pentru motoul de pe stema sa de cardinal: 
„Ex toto corde”, „cu toat� inima”. Aceast� expresie se 
g�se�te în Cartea Deuteronomului, în prima �i funda-
mentala porunc� din lege, acolo unde Moise îi spune 
poporului: „Ascult�, Israele: Domnul este Dumneze-
ul nostru, unic este Domnul. S�-l iube�ti pe Domnul, 
Dumnezeul t�u, cu toat� inima, cu tot su� etul �i cu 
toate puterile” (Dt 6,4-5). „Cu toat� inima – ex toto 
corde” se refer� deci la modul în care Israelul trebuie 
s�-l iubeasc� pe Dumnezeul s�u. Isus con� rm� pri-
matul acestei porunci, la care o al�tur� pe cea a iubi-
rii fa�� de aproapele, a� rmând c� ea este „asemenea” 
cu prima �i c� de ambele depind toat� legea �i profe-
�ii (cf. Mt 22,37-39). Alegând acest moto, veneratul 
nostru Frate î�i punea, ca s� spunem a�a, via�a sa în 
porunca iubirii, o înscria în întregime în primatul lui 
Dumnezeu �i al carit��ii.

Exist� un alt aspect, o ulterioar� semni� ca�ie 
a expresiei „ex toto corde”, de care cu siguran�� p�-

rintele Spidlik �inea cont �i inten�iona s� o manifes-
te cu motoul s�u. Pornind tot de la r�d�cina biblic�, 
simbolul inimii reprezint� în spiritualitatea oriental� 
sediul rug�ciunii, al întâlnirii dintre om �i Dumnezeu, 
dar �i cu ceilal�i oameni �i cu cosmosul. �i aici tre-
buie amintit c� pe stema cardinalului Spidlik inima, 
care se a� � în scut, con�ine o cruce în ale c�rei bra�e 
se intersecteaz� cuvintele PHOS �i ZOE, „lumin�” 
�i „via��”, care sunt nume ale lui Dumnezeu. A�adar, 
omul care prime�te pe deplin, ex toto corde, iubirea 
lui Dumnezeu, prime�te lumina �i via�a, �i devine la 
rândul s�u lumin� �i via�� în umanitate �i în univers.

Dar cine este acest om? Cine este aceast� „ini-
m�” a lumii, dac� nu Isus Cristos? El este Lumina 
�i Via�a, pentru c� în el „locuie�te toat� plin�tatea 
dumnezeirii trupe�te” (Col 2,9). �i aici îmi place s� 
amintesc c� Fratele nostru r�posat a fost un membru 
al Societ��ii lui Isus, adic� un � u spiritual al acelui 
sfânt Igna�iu care pune în centrul credin�ei �i al spi-
ritualit��ii contemplarea lui Dumnezeu în misterul lui 
Cristos. În acest simbol al inimii se întâlnesc Orientul 
�i Occidentul, nu într-un sens devo�ionist, ci profund 
cristologic, a�a cum au scos în eviden�� al�i teologi 
iezui�i din secolul trecut. �i Cristos, � gur� central� a 
Revela�iei, este �i principiul formal al artei cre�tine, 
un domeniu care a avut în p�rintele Spidlik un mare 
maestru, inspirator de idei �i de proiecte expresive, 
care au avut o sintez� important� în Capela Redemp-
toris Mater din Palatul Apostolic.

A� vrea s� închei întorcându-m� la tema învierii, 
citând un text foarte îndr�git de cardinalul Spidlik, un 
text din Imnuri despre Înviere de sfântul Efrem Sirul:

„De sus el a coborât ca Domn,
din sân a ie�it ca un slujitor,
moartea s-a îngenuncheat în fa�a lui în sheol,
�i via�a l-a adorat în învierea lui.
Binecuvântat� este victoria lui!” (nr. 1, 8).
Fecioara N�sc�toare de Dumnezeu s� înso�eas-

c� su� etul veneratului nostru Frate în îmbr��i�area 
Preas� ntei Treimi, unde „cu toat� inima” va l�uda în 
veci Iubirea sa in� nit�. Amin.

Traducere:
Pr. Mihai P
TRA�CU

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2010
IUNIE

Inten�ia general�:
Pentru ca � ecare institu�ie na�ional� �i suprana�ional� s� se implice în garantarea respectului fa�� de via�a uman�, de 
la concepere pân� la încheierea sa natural�. 
Inten�ia misionar�:
Pentru ca Bisericile din Asia, care constituie „o mic� turm�” în mijlocul popula�iilor necre�tine, s� �tie s� comunice 
Evanghelia �i s� dea m�rturie cu bucurie despre adeziunea lor la Cristos. 



11Mai 2010

Ioan F. POP

PERIPATETIZ
RI
Prima Spovad� �i

Împ�rt��anie Solemn�
S�rb�toare în�l��toare în parohia greco-catolic� 

“Sfântul Gheorghe” din Oradea unde optsprezece co-
pii din parohie �i de la Liceului Teologic Greco-Cato-
lic din Oradea, clasa a III-B, l-au primit duminic�, 16 
mai 2010, pe Isus, sub chipul pâinii �i a vinului, prin 
Sfânta Împ�rt��anie. Copiii s-au spovedit pentru întâia 
oar�, sâmb�t�, 15 mai ca preg�tire pentru Împ�rt��ania 
Solemn�. Sfânta Liturghie a fost celebrat� de p�rintele 
Gheorghe 
urca�, vicar foraneu al vicariatului �imleul 
Silvaniei, al�turi de preo�ii parohiei �i un preot greco-
catolic din Ucraina. 

De diminea��, cu emo�ii în su� et, b�ie�ii, îmbr�-
ca�i în costum �i c�ma�� alb�, �i fetele, în rochii albe �i 
cu coroni�e pe cap, s-au îndreptat spre biserica din curtea 
Spitalului Clinic de Neurologie �i Psihiatrie din Oradea. 
Ei au fost înso�i�i de p�rin�i, bunici �i prieteni, care au 
a�teptat cu mare interes acest eveniment. Copiii au fost 
preg�ti�i pentru acest moment, timp de mai bine de dou� 
luni, de p�rintele Sorin-Ioan Cr�ciun. Acesta a fost spri-
jinit în munca sa de institutoarele Lorenia Nedeianu �i 
Florina Bâte, precum �i de p�rintele Paul Popa. 

„În cele dou� luni �i jum�tate am avut mai multe 
obiective de parcurs. La � ecare întâlnire am discutat di-
ferite teme, printre care: r�ul, binele, p�catul, parabola 
tat�lui milostiv, împ�rt��ania – s�rb�toare a iert�rii, re-
concilierea – ca sacrament �i cele zece porunci. Preg�ti-
rile au culminat cu o retragere spiritual� la B�ile Felix. 
Aici le-am explicat micu�ilor cum trebuie f�cut� spova-
da, punând accentul pe examenul de con�tiin�� care ar 
trebui s� � e zilnic sau, cel pu�in, înainte de spovedanie. 
I-am f�cut pe copii s� în�eleag� c� Spovada �i Împ�rt�-
�ania este mijlocul prin care noi oamenii ne împ�c�m cu 
Bunul Dumnezeu, pentru a-l primi în su� et pe Isus”, a 
precizat preotul Sorin-Ioan Cr�ciun. 

La � nalul evenimentului, copiii au primit câte o 
diplom� personalizat� �i un mic dar care le va aminti 
mereu de acest moment atât de important din via�a lor. 

pr. Ionu� DOBOCAN

Dac� lumea ar �  posedat� de r�u – a�a cum 
sus�ine o a� rma�ie schopenhaurian� -, poezia ar 
�  imposibil�. 

Scrisul justi� c� atît de multe încît pare c� 
nu justi� c� nimic.

Trebuie scris cu sentimentul c� se poate 
salva cîte ceva din ce s-a t�cut pîn� acum.

De multe ori, dispre�ul ar trebui s� devin� 
un criteriu axiologic.

Eu nu scriu pentru c� am talent. Scriu 
pentru c�.. n-am încotro. Sau, parafrazîndu-l pe 
Tolstoi, pot spune c� scriu cu de la mine putere 
tot ce scriu.

Simt, uneori, c� singura rela�ie adev�rat� 
cu lumea e doar... respira�ia.

Unele idei se nasc direct în sicriu.
De�i cî�iva (mai) dau lapte în �ara asta, nu 

prea ne iese brînza na�ional�.
Febra e starea normal� a scrisului.
Întotdeauna moartea ne tr�ie�te mult 

prea repede.
Din lucr�tor al cerului, lumea vrea s� m� 

fac� doar un zilier al p�mîntului.
Fiecare are dreptul la prostia epocii sale. 
Pro�tii îi stimuleaz� pe pro�ti, de�tep�ii – 

pe de�tep�i.
În timp ce �tiu tot mai exact c� unu plus 

unu fac doi, nu mai �tiu, nici m�car aproximativ, 
la ce îmi folose�te s� �tiu c� unu plus unu fac doi.

Poate c�, pîn� la urm�, moartea este cu 
adev�rat singurul nostru moment poetic.

Lumea nu este, a�a cum s-a spus, „scrisul 
lui Dumnezeu”, ci mai degrab� o ciorn� în conti-
nu� scriere �i re-scriere, din care unii încearc� s� 
în�eleag� doar �ters�turile.

Majoritatea lucrurilor din via�� le facem 
mai mult pentru a avea ce uita. 

C�r�ile bune î�i pot permite orice, dac� 
sînt citite de cine trebuie.

Dumnezeu a investit divinitatea în om, l-a 
f�cut st�pînul lumii �i al Universului, iar el – vor-
ba lui Pascal -, vrea s� prind� un iepure...

Nivelul unei civiliza�ii se m�soar� de la in-
diferen�� în sus.

Plagiatorii sînt cei mai exac�i cititori.
Contrar adagiului pascalian, pe Dumne-

zeu îl g�se�ti o dat� doar dac� îl cau�i tot timpul. 
Unii cred în Dumnezeu �i pentru c� nu pot 

gîndi nimic logic împotriva lui.
României i-ar trebui urgent o dictatur� a 

bunului-sim�.



12 VESTITORUL

Întâlnirea tinerilor din protopopiatul �imleu-Silvaniei
Pr. Cristian BORZ

Sâmb�t�, 24 aprilie 2010, a avut loc întâlnirea 
tinerilor greco-catolici din protopopiatul �imleu-Silva-
niei, care a avut ca �i tem� „Înv���torule bun, ce trebu-
ie s� fac ca s� mo�tenesc via�a ve�nic�?” (Mc 10,17), 
luat� din episodul evanghelic al întâlnirii lui Isus cu 
tân�rul bogat 	i propus� de Papa Benedict al XVI-lea 
pentru Întâlnirea Mondial� a Tinerilor. Aceast� tem� 
a fost tratat� deja, în anul 1985, de papa Ioan Paul al 
II-lea într-o scrisoare foarte frumoas�, adresat� pentru 
prima dat� tinerilor.

Parohia Marin a fost locul unde s-a desf��urat 
aceast� întâlnire, ac�iunea � ind începutul unei serii de 
întâlniri care vor avea loc în luna mai la nivel eparhial �i 
în luna august la nivel interna�ional. Aceast� prim� în-
tâlnirea a avut ca �i scop întâlnirea tinerilor cu p�storul 
local (protopopul), apoi tinerii îl vor întâlni la Oradea 
(21-22 mai) pe Episcop care este p�storul 	i înv���torul 
eparhiei, iar la Madrid în luna august îl vor întâlni pe 
succesorul lui Petru, Papa Benedict al XVI-lea. Toate 
aceste întâlniri încearc� s�-i aduc� �i s�-i implice activ 
pe tineri în via�a �i activitatea Bisericii.

Programul întâlnirii a început la ora 9,30 cu primirea 
grupurilor la biserica „Intrarea în Templu a Maicii Domnu-
lui” din Marin. Sfânta Liturghie a constituit punctul central 
al zilei, ea � ind celebrat� de c�tre Vicarul foraneu al Silva-
niei Pr. Gheorghe �urca	, protopopul �imleului Pr. Nicolae 
Bodea, al�turi de preo�ii din protopopiat. 

În cuvântul s�u adresat tinerilor Pr. Nicolae Bo-
dea a �inut s� sublinieze faptul c� întâlnirea cu prietenii 

nu este o întâmplare, ci este mereu un dar, iar cel care 
d� for�a pentru a sta împreun� este Cristos, care a pro-
mis c� : „Unde doi sau trei se adun� în numele Meu 
sunt prezent �i Eu în mijlocul lor”. Voca�ia cre�tin� 
provine dintr-o propunere de iubire a Domnului �i se 
poate realiza numai gra�ie unui r�spuns de iubire. 

Dup� prânzul oferit de gazde, grupurile de tineri 
s-au îndreptat spre p�durea de la marginea satului Ma-
rin. Anima�i de studen�ii de la Seminarul “S� n�ii Vasile, 
Grigore 	i Ioan” din Oradea 	i de clovni de la Caritas 
Eparhial Oradea prin jocuri 	i cântece, tinerii au gustat 
pl�cerea de a sta împreun� 	i de a lega noi prietenii.  

Bucuria întâlnirii s-a citit pe fe�ele tuturor: 
organizatori �i participan�i, to�i s-au întors acas� cu 
gândul la urm�toarele întâlniri. Anul viitor tinerii 
din protopopiatul �imleu-Silvaniei vor fi oaspe�ii 
parohiei Halm�jd.

Deschiderea o� cial� Fondacio
Miercuri, 5 mai 2010, în capela ,,S� n�ii Trei Ierarhi” a seminarului Teo-

logic Greco-Catolic s-a desf��urat ceremonialul deschiderii o� ciale a Asocia�iei 
FONDACIO - Cre�tini pentru lume, cu Binecuvântarea Preas� n�itului Virgil 
Bercea. Al�turi de membrii Asocia�iei, capela s-a umplut de invita�i printre care 
elevi de liceu, studen�i seminari�ti �i studen�i laici împreun� cu formatorii lor.

La începutul ceremonialului s-a intonat un cântec religios dup� care p�-
rintele spiritual, pr. Paul Popa, a rostit cuvântul de început: ,,Domnul ne-a che-
mat la felul de via�� evanghelic� pe care El însu�i a descoperit-o bisericii sale, 
de-a tr�i dup� modelul Evangheliei, iar ast�zi, ne une�te din nou împreun� pen-
tru a primi Cuvântul S�u, pentru a-l r�spândi în rândul semenilor no�tri”, apoi 
a citit Evanghelia zilei.

În cuvântul rostit apoi de Preas� n�itul Virgil am primit îndemnul de a 
descoperi, în lumina Evangheliei, de ce Isus Cristos ne-a oferit aceast� cale de 
urmat �i de ce tocmai noi am fost ale�i pentru aceasta.

A urmat rostirea profesiunii de credin�� de c�tre membrii Asocia�iei, apoi Preas� n�itul a acordat Asocia�iei 
binecuvântarea Bisericii: ,,Biserica prime�te �i înt�re�te aceast� voin�� a voastr�. Domnul s� v� dea statornicie în 
aceast� propunere pentru ca în lume s� � �i adev�ra�i cre�tini. Amin”, dup� care � ecare membru a s�rutat Evanghelia 
�i a fost binecuvântat de c�tre Preas� n�itul Virgil. Ceremonialul s-a încheiat cu cântece 	i voie bun�.

Ana – Maria GRAD
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Întâlnirea Na�ional� a Preo�ilor 
Cea de-a �asea Întâlnire Na�ional� a Preo�ilor 

s-a desf��urat la Oradea, în perioada 17-20 mai 2010. 
Organizat� de Episcopia Romano-Catolic� de Oradea 
împreun� cu Eparhia Greco-Catolic� de Oradea, aceas-
t� întâlnire a încheiat seria reuniunilor na�ionale. Totul 
s-a desf��urat dup� un program bilingv (române�te �i 
ungure�te) �i biritual (romano-catolic �i greco-catolic). 

Luni seara, zeci de preo�i de ambele rituri, ti-
neri �i b�trâni, veni�i din toat� �ara (din Dieceza de 
Ia�i, au participat �ase preo�i), au fost întâmpina�i de 
mesajul celor doi episcopi din Oradea, PSS Bocskei 
Laszlo �i PSS Virgil Bercea. Deschiderea a avut loc 
în catedrala romano-catolic�, unde am primit cu to�ii 
cuvântul de salut al gazdelor: „Ne-am adunat s� ne 
punem împreun� în pelerinaj spre Isus. Acel Isus pe 
care ni-l prezint� evangheliile, care poate �  incomod 
uneori pentru noi �i pentru lume, dar care singur 
poate s� r�spund� celor mai profunde a�tept�ri ale 
noastre... S� redescoperim iubirea de la început, din 
ziua hirotonirii noastre �i totodat� s� actualiz�m 
prietenia noastr� cu Cristos. ... S� st�m aici, împre-
un� �i s� ne veri� c�m iubirea �i � delitatea, c�ci � -
delitatea este expresia elocvent� a iubirii în timp”. 

Mar�i, 18 mai, dup� sfânta Liturghie în rit bi-
zantin, celebrat� în catedrala greco-catolic� „Sfântul 
Nicolae”, coordona�i de p�rintele Alexandru Buzalic 
- doctor în teologie �i profesor - am mediat asupra 
identit��ii preotului: „Cine este preotul?” „Ce a�teap-
t� Domnul de la el?” „Cum este via�a sa?”. Spunea 
p�rintele: „Noi nu de�inem preo�ia, ci particip�m la 
aceea�i unic� preo�ie a lui Cristos... Nu suntem pu�i în 
fruntea unui popor, ci în inima lui, spre �i pentru sluji-
re...”. Dup� medita�ie, împ�r�i�i pe grupuri, am încer-
cat s� r�spundem diferitelor întreb�ri: „Cum reu�esc 
s� � u în lumea de azi o imagine a lui Isus?”, „Cum 
îmi tr�iesc voca�ia? M� ridic la în�l�imea chem�rii 
mele?”, „Lumea contemporan�, pierzându-�i credin�a 
�i valorile adev�rate, r�t�ce�te, este în criz�. Cum îl 
aduc pe Dumnezeu în via�a oamenilor?”, „Cum v�d 
eu viitorul Bisericii? Care este rolul meu?”. 

Tot în aceast� zi am avut ocazia s� vizit�m ora-
�ul Oradea, iar apoi am participat la lansarea c�r�ilor de 
drept canonic oriental ale p�rintelui William Bleiziffer �i 
la prezentarea c�r�ii „Psihologia religiilor”, a p�rintelui 
Alexandru Buzalic. Dup� un moment spiritual în bise-
rica „Coborârea Spiritului Sfânt” (Rozariul, Acatistul, 
Spovada), am împ�rt��it cu to�ii impresiile primei zile: 
Cristos era acolo, în mijlocul nostru, pentru c� eram adu-
na�i în numele lui �i ne cerea s� � m mai des împreun�. 

Coordonatorul spiritual al zilei de miercuri a fost 
p�rintele Felfoldi Laszlor, vicar episcopal din Debrecin 

(Ungaria). În medita�ia �inut� în catedrala romano-ca-
tolic� „Sfânta Maria”, ne-a amintit tuturor: cine sun-
tem, cui slujim �i cum trebuie s� slujim; con�tientizarea 
permanent� c� darul credin�ei pe care îl avem nu este 
un lux, ci o favoare �i obliga�ia de a ne l�sa surprin�i 
de ac�iunea �i darurile Spiritului Sfânt, de a �  deschi�i. 
Necesitatea reevangheliz�rii �i a convertirii, împreun� 
cu parabola � ului risipitor, au fost în centrul medita�iei. 
Acela�i preot a �inut �i medita�ia din cadrul S� ntei Li-
turghii celebrate în biserica din satul Sâniob, comuni-
tate de lâng� Oradea în care timp de secole s-a a� at cea 
mai important� relicv� a bisericii maghiare: „dreapta 
sfânt�”, bra�ul sfântului �tefan, rege al Ungariei. La 
Sfânta Liturghie a participat �i fostul episcopul emerit 
de Oradea, Temp� i Jozsef. Ne-am bucurat c� la aceas-
t� întâlnire am vizitat mai multe monumente istorice, 
dintre care �i palatul episcopal �i muzeul diecezan, �i 
am tr�it în acest ora� zile de har: momente în care to�i 
ne-am consolidat chemarea, ne-am reînnoit „da”-ul, 
ne-am reamintit de iubirea de la început. 

Joi, 21 mai, am pornit spre locurile noastre de 
pastora�ie cu dorin�a de a tr�i cât mai autentic darul �i 
misterul preo�iei �i dornici de a ne revedea.

Pr. Lauren�iu D
NCU�
 
www.ercis.ro
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Papa evalueaz� vizita f�cut� în Portugalia
Papa Benedict al XVI-lea a trecut în revist� c�l�-

toria dintre 11 �i 14 mai f�cut� în Portugalia, a� rmând c� 
în timpul acestui eveniment s-a sim�it sus�inut spiritual de 
Venerabilul Pap� Ioan Paul al II-lea. A� rma�ia a fost f�-
cut� în cadrul tradi�ionalei audien�e generale de miercuri, 
desf��urat� în Pia�a San Pietro. A amintit c� predecesorul 
s�u a mers de trei ori la Fatima, „mul�umind <<mâinii in-
vizibile>> care l-a sc�pat de moarte în atacul din 13 mai, 
de aici, din aceast� pia��”.

Fecioara de la Fatima este pomenit� la 13 mai, când 
se aniverseaz� prima ei apari�ie în fa�a la trei p�stora�i în 
1917. La 13 mai 1981 un turc a încercat s� îl omoare prin 
împu�care pe Papa de origine polonez�. „De-a lungul în-
tregii c�l�torii, care a avut loc cu ocazia celei de-a 10-a 
anivers�ri a beati� c�rii micilor p�stori Iacinta �i Francisco 
(doi dintre cei trei vizionari), m-am sim�it sus�inut spiritual 
de preaiubitul meu predecesor, Venerabilul Pap� Ioan Paul 
al II-lea”, a a� rmat Sfântul P�rinte. A spus apoi c� peleri-
najul s�u a fost un semn de recuno�tin�� „fa�� de Fecioara 
Maria, care la Fatima a transmis vizionarilor �i pelerinilor o 
intens� iubire pentru Succesorul lui Petru”. Vorbind despre 
rozariu a spus c� „aceast� rug�ciune, atât de drag� poporu-
lui cre�tin, �i-a g�sit în Fatima un centru de propulsare în 
întreaga Biseric� �i în lume”. A explicat apoi: „Doamna în 
Alb, în apari�ia din 13 iunie, le-a spus p�stora�ilor: <<Do-
resc ca voi s� recita�i rozariul în � ecare zi.>> Putem spune 
c� Fatima �i rozariul sunt aproape sinonime.”

Papa a vorbit �i despre elementele din pelerinaj le-
gate de Anul Preo�iei. „Mi-am ar�tat profunda apreciere 
fa�� de preo�i, persoane consacrate, diaconi �i seminari�ti 
[...] mul�umindu-le pentru m�rturia lor – adesea t�cut� �i 
nu mereu u�oar� – �i pentru � delitatea lor fa�� de Evan-

ghelie �i Biseri-
c�. [...] În acest 
An al Preo�iei, 
care se apro-
pie de sfâr�it, 
îi încurajez pe 
preo�i s� dea 
prioritate ascul-
t�rii religioase 
a Cuvântului 
lui Dumnezeu, 
c u n o a � t e r i i 
profunde a lui 
Cristos, unei 
intense cele-
br�ri a Euha-
ristiei, privind 
spre luminosul 
exemplu al Sfântului Paroh din Ars. Nu am uitat s� îi în-
credin�ez �i s� îi consacru Inimii Neprih�nite a Mariei, 
adev�rat model de discipol al Domnului, pe preo�ii din 
lumea întreag�.” Pontiful a încheiat vorbind despre una 
dintre teme principale de re� ec�ie: speran�a. „La Fatima, 
Preasfânta Fecioar� ne invit� s� consider�m p�mântul ca 
locul pelerinajului nostru spre patria de� nitiv�, care este 
cerul. Suntem cu to�ii pelerini �i avem nevoie de Mama 
care s� ne c�l�uzeasc�. [...] La Fatima, Preasfânta Fecioa-
r� Maria ne invit� pe to�i s� mergem cu speran��, l�sân-
du-ne c�l�uzi�i de ‘în�elepciunea de sus’, manifestat� în 
Isus, în�elepciunea iubirii, pentru a duce lumii lumina �i 
bucuria lui Cristos.”

www.catholica.ro

În perioada 19-24 aprilie s-a desf�	urat la Ateneul 
Ponti� cal Regina Apostolorum din Roma, a cincea edi�ie a 
cursului intensiv despre exorcisme �i rug�ciuni de eliberare, 
organizat de Institutul Sacerdos în colaborare cu Grupul de 
cercetare �i informa�ie socio-religioas� (GRIS) din Bologna.

Tematica exorcismelor implic� mai multe discipli-
ne, iar conferen�iarii relatori sunt ale�i dintre cei mai buni 
speciali�ti din domeniile respective. E.S. Mons. Luigi 
Negri, Episcop de San Marino a inaugurat cursul luni di-
minea�a, urmând apoi conferin�ele care au prezentat tema-
tica exorcismelor din punctul de vedere al antropologiei, 
sociologiei, psihologiei �i, de asemenea, aspecte teologi-
ce, canonice, liturgice, spirituale �i pastorale pe care le 
implic� acest minister. Nu se vor marginaliza aspectele 
criminologice �i legale, ce vor �  prezentate de avoca�i �i 
speciali�ti în domeniu.

O importan�� deosebit� a avut-o relatarea p�rintelui 
Francesco Bamonte, actualul exorcist al Romei, precum 
�i a p�rintelui Tommaso Torres, exorcist, care, pe lâng� 
aspectele spirituale si pastorale legate de exorcisme, la � -
nalul cursului vor face �i m�rturii, l�sând loc întreb�rilor 
�i discu�iilor cu participan�ii la curs.

Exorcism �i rug�ciune de eliberare
Fenomenul satanismului a fost prezentat de c�tre doi 

speciali�ti psihologi care au eviden�iat in� uen�a cutremur�-
toare pe care acesta o are mai ales în rândul tinerilor.

Participan�ii la acest curs sunt de regul� preo�i de 
vârste diferite, majoritatea exorci�ti numi�i de c�tre epi-
scopii lor, dar �i laici/laice (medici, psihologi) cu un inte-
res aparte vizavi de acest subiect.

Printre participan�ii la curs se a� � �i pr. Marian Bo-
jor, Diaconul Gabriel Marian Marinca�, ipodiaconul An-
drei Claudiu Hri�man din Eparhia de Cluj-Gherla �i pr. 
Anton Vasile Cioba din Eparhia de Oradea Mare, to�i patru 
� ind studen�i la diferite Universit��i Ponti� cale din Roma, 
locuitori ai Colegiului Ponti� cal Pio Romeno.

Este prev�zut� de asemenea, �i prezen�a p�rintelui 
Gabriele Amorth, exorcist faimos la nivel mondial pentru 
marele interes �i rolul important ce l-a avut �i îl are în re-
descoperirea ministerului exorcismelor în Biserica Catoli-
c�. Este fostul exorcist o� cial al Romei. O parte din multele 
c�r�i scrise de el sunt traduse, ori în curs de traducere �i în 
limba român�, � ind editate de Editura IHTYS din Oradea.

Pr. Anton CIOBA
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Protopopii Eparhiei de Oradea la Prešov
În zilele de 26-28 aprilie 2010 a avut loc a doua 

întâlnire din cadrul schimbului de experien�� dintre 
Episcopia Greco-Catolic� de Oradea �i Episcopia Gre-
co-Catolic� de Prešov (Slovacia). Prima întâlnire între 
protopopii celor dou� eparhii a avut la Oradea între 15-
17 martie a.c.

Anul Sacerdotal, proclamat de Papa Benedict 
al XVI-lea pentru a con�tientiza valoarea misiunii 
preotului în Biseric� �i societate, a deschis calea unei 
frumoase ini�iative de cunoa�tere �i aprofundare a va-
lorii tradi�iilor în Bisericile Catolice de rit bizantin, 
greco-catolice.

La 30 ianuarie 2008, Sfântul P�rinte Benedict al 
XVI-lea a anun�at reorganizarea Bisericii Greco-Cato-
lice Slovace, ridicând-o la rangul de Biseric� Mitropo-
litan� „sui iuris”. Totodat�, Eparhia de Prešov, pentru 
catolicii de rit bizantin, a devenit sediu mitropolitan, în 
scaunul mitropolitan � ind instalat IPS Ján Babjak SJ.

Luni, 26 aprilie, delega�ia or�dean� în frunte cu 
PS Virgil Bercea a fost primit� la Seminarul Diecezan 
de c�tre Mitropolitul Ján Babjak SJ �i protopopii din 
Eparhia de Prešov.

Un prim moment al vizitei noastre a fost vizi-
tarea Sanctuarului Marian de la Litmanová, un loc 
minunat atât ca prezen�� geogra� c� (a� at în nordul 
��rii), cât mai ales ca prezen�� spiritual� – un veritabil 
„Lourdes” al Slovaciei. Am bene� ciat de prezentarea 
f�cut� de Mons. Ján Babjak SJ, un promotor al apari-
�iilor pe care Fecioara Maria le-a avut c�tre dou� feti-
�e: Ivetka �i Katka.

O mare emo�ie ne-a cuprins v�zând pe traseu �i 
Mun�ii Tatra, locul unde osta�ii români au luptat în cel 
de-al doilea r�zboi mondial.

În urm�toarea zi, protopopii din ambele eparhii 
au vizitat parohiile greco-catolice din sud-estul Slova-
ciei, unde am putut admira un tablou compus din splen-
dide biserici �i imagini din via�a cotidi-
an� al a�ez�rilor slovace. Am surprins 
în vizita noastr� biserici monument is-
toric (din lemn sau piatr�) restaurate cu 
migal� �i îngrijite ca loca�uri sacre ale 
poporului slovac. Construc�ia noilor 
biserici greco-catolice s-a f�cut respec-
tând tradi�ia r�s�ritean�, icoana bizan-
tin� � ind armonios eviden�iat� într-o 
arhitectur� bazilical� în stil central sau 
cruciform, unde primeaz� iconostasul 
lucrat mig�los �i impun�tor.

Am vizitat �i dou� centre pasto-
rale: unul pentru tineri �i un altul pen-
tru rromi. Centrul de la Bárka Juskova 
Voa (Slovenská verzia) ne-a impresio-
nat prin m�rimea �i posibilit��ile pasto-
rale ce le ofer�.

Cu siguran�� momentul culminant al vizitei 
noastre a fost participarea la Liturghia solemn� cele-
brat� de un sobor de episcopi �i preo�i din eparhii gre-
co-catolice din Slovacia, Ucraina, Polonia, Ungaria, �i 
bineîn�eles România. Gazdele noastre s-au îngrijit în a 
ne acorda cinstea ca împreun� cu Preas� n�itul nostru, 
Virgil Bercea, �i noi, protopopii or�deni, s� particip�m 
la festivit��ile ocazionate de împlinirea a 60 de ani de 
la interzicerea abuziv� de c�tre regimul comunist a Bi-
sericii Greco-Catolice din Slovacia. Biserica slovac� a 
avut mul�i martiri �i m�rturisitori în timpul persecu�iei 
comuniste; sunt înc� vii ast�zi faptele de credin�� a doi 
episcopi martiri: Pavol Peter Gojdi� �i Vasi Hopko.

Ziua a treia a vizitei a început cu celebrarea S� n-
tei Liturghii în Capela Seminarului din Prešov, dup� 
care am vizitat Catedrala Sf. Nicolae �i Palatul Mitro-
politan. Ne-a impresionat arhitectura în stil baroc al ca-
tedralei, unde prin prezen�a elementelor arhitectonice 
ne-am reg�sit su� ete�te în catedrala noastr� din Oradea.

Un moment de su� et pentru delega�ia or�dean� a 
fost slujba de pomenire de la Svinica (comun� a� at� în 
vecin�tatea ora�ului Košice) adus� marelui istoric, � lo-
log, traduc�tor �i scriitor român, reprezentant al �colii 
Ardelene – Gheorghe �incai. La slujba o� ciat� de PSS 
Virgil Bercea �i protopopii or�deni au participat �i re-
prezentan�i ai o� cialit��ilor locale.

Experien�a vizitei de la Prešov ne-a dat mult cu-
raj în continuarea schimbului pastoral. Amintiri vii o s� 
ne lege de-acum de Biserica Greco-Catolic� slovac�, �i 
sper�m ca în viitor s� intensi� c�m schimburile religi-
oase �i culturale între cele dou� biserici surori.

Roadele Anului Sacerdotal se vor înmul�i cu 
siguran��, r�mâne ca semin�ele sem�nate la Oradea �i 
Prešov s� aduc� roade prin munc� noastr� comun�.

Pr. Valer P
R
U
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P�rintele Mi�ian Alexandru s-a n�scut la data de 6 
aprilie 1920 din p�rin�ii Simion �i Maria, în satul Boc�i�a, 
jude�ul S�laj. A urmat cursurile �colii din satul natal, iar 
dup� absolvirea ciclului primar �i gimnazial a urmat cur-
surile �colii de Cantori Biserice�ti din Cluj-Napoca.

În anul 1939 s-a c�s�torit cu Pop Floare, având îm-
preun� 3 � ice: Emilia, Florica �i Viorica. Dup� moartea 
tat�lui, a preluat strana din satul natal, aceast� activitate 
continuând-o pân� la p�r�sirea satului în anul 1963, când 
s-a stabilit la Oradea. În anul 1943 a fost arestat de hor-
ti�ti �i ulterior urm�rit de securitatea comunist� pân� la 
pensionare. În perioada 1963-1982, când s-a pensionat, a 
fost angajat ca �i operator la Silozul Oradea-Vest. În 1982, 
dup� moartea so�iei Floare, a r�mas în grija celor dou� 
� ice, Florica �i Viorica. Dup� ce s-a stabilit la Oradea a 
fost cantor �i dirijor al corului Bisericii Seminarului pân� 
în anul 1994.

Dup� aprofundarea studiilor teologice a fost hiro-
tonit preot la data de 10 martie 1994 de c�tre Preas� n�ia 
Sa Vasile Hossu, activând la Capela Sfântul Nicolae, iar 
mai apoi la Catedrala „Sfântul Nicolae”. Pe perioada vie-
�ii a fost scriitor, poet �i compozitor, lucr�rile lui reg�-
sindu-se în „Lira Sionului”, dintre care remarc�m imnul 
pelerinajului de la Sighet.

P�rin�ii Mi�ian Alexandru �i Gra�ian Demian au trecut la Domnul
Doi dintre cei mai respecta�i preo�i din Oradea au decedat luna trecut�. P�rintele Demian Gra�ian a decedat 

pe data de 23 aprilie, iar p�rintele Alexandru Mi�ian pe data de 24 aprilie. O mul�ime de credincio�i care au fost 
c�l�uzi�i pe drumul vie�ii de cei doi preo�i au dorit s�-�i ia r�mas bun de la ace�tia. Slujba înmormânt�rii celor doi 
prela�i a avut loc luni, 26 aprilie, în Catedrala „Sfântul Nicolae”. La ea au participat Preas� n�ia Sa Virgil Bercea, 
preo�i, profesori �i seminari�ti.

În cuvântul s�u, Preas� n�ia Sa a spus: „suntem la catafalcul a dou� persoane venerabile. P�rintele Demian a 
tr�it 85 de ani, iar p�rintele Alexandru 90 de ani. Amândoi �i-au purtat pa�ii vie�ii prin trei perioade. Prima, pân� în 
1948, a doua pân� la 1989, iar a treia dup� 1989. Cei doi p�rin�i pe care ast�zi îi conducem la casa Tat�lui ceresc au 
tr�it o istorie zbuciumat�, plin� de încerc�ri. Ambii au dorit s� devin� preo�i, dar la vremea respectiv� nu au putut s�-
�i realizeze visul. Apoi, la plinirea vremurilor, Domnul i-a binecuvântat cu harul preo�iei. Iat� ce neb�nuite sunt c�ile 
Domnului! P�rintele Gra�ian ajunge preot la 65 de ani, iar p�rintele Alexandru la 74 de ani, dar �i-au tr�it preo�ia ca 
la 25 de ani. La anii pe care i-au avut au în�eles via�a. Familiile i-au în�eles �i le-au fost aproape”. Destinul celor doi 
preo�i a fost identic într-o anumit� m�sur�. Via�a le-a oferit multe greut��i, devenind preo�i la vârste înaintate.   
 Dumnezeu s�-i odihneasc� în pace!

P�rintele Demian Gra�ian s-a n�scut pe data de 
2 martie 1925 în localitatea Cenalo�, jud. Bihor, într-o 
familie de 10 copii, din p�rin�ii Gheorghe �i Maria. A 
urmat cursurile �colii primare în satul natal, apoi a ur-
mat cursurile Liceului Emanuil Gojdu. S-a înscris la 
cursurile Academiei Teologice din Oradea, pe care a 
absolvit-o în anul 1948. Neputând �  hirotonit preot, a 
urmat cursurile Facult��ii de Istorie-Român� din cadrul 
Universit��ii Babe�-Bolyai.

S-a c�s�torit în anul 1951 cu so�ia Cornelia, cu 
care a avut doi copii, Gra�ian �i Corina. �i-a desf��u-
rat activitatea ca profesor la S�lard, S�bolciu �i Ti-
leagd. În aceast� perioad� a avut o bogat� activitate 
cultural�, � ind dirijorul Corului Profesorilor din ca-
drul Inspectoratului �colar Bihor �i a Corului �colii 
Ajut�toare Tileagd.

În anul 1990, pe data de 19 august, a fost hi-
rotonit preot prin punerea mâinilor Preas� n�itului 
Vasile Hossu. �i-a desf��urat activitatea în diferite 
parohii ca preot misionar. Când starea s�n�t��ii nu 
i-a mai permis deplas�rile, a activat la Capela „Sfân-
tul Nicolae” din Oradea.

Comunicat de pres�
A� ând de trecerea la cele ve�nice a Înalt Prea-

s� n�itului Dirayr Mardichian, Primatul Bisericii Ar-
mene în România �i Bulgaria, Înalt Preas� n�itul Ioan 
Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucure�ti �i Pre�e-
dinte al Conferin�ei Episcopilor Catolici din Româ-
nia, a transmis mesaje de condolean�e Sanctit��ii Sale 
Karekin II, Patriarh Catolicos al Tuturor Armenilor, 
�i Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bisericii Ar-
mene din România. Exprimând apropierea spiritu-
al� fa�� de Biserica Armean� din România, în aceste 
momente de încercare, ÎPS Ioan Robu a adresat „sin-
cerele noastre condolean�e în numele tuturor episco-
pilor, preo�ilor, c�lug�rilor, c�lug�ri�elor �i credincio-
�ilor Bisericii Catolice din România”. „Îl rug�m pe 
Mântuitorul nostru al tuturor - se cite�te în încheierea

mesajului de condolean�e - s�-l 
uneasc� pe Înalt Preas� n�itul 
Dirayr la misterul glorios al În-
vierii Sale a�ezându-i su� etul în 
rândurile celor drep�i �i s�-i d�-
ruiasc� r�splata cuvenit� slujito-
rului credincios”.

Înalt Preas� n�itului Dyrair 
Mardichian a trecut la cele ve�nice 
în noaptea de 10 spre 11 mai 2010. 
Înalt Preas� n�itul Ioan Robu va 
lua parte duminic�, 16 mai 2010, 
la celebrarea înmormânt�rii ÎPS Dyrair Mardichian.

Cristina GRIGORE
Biroul de pres� al CER
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COMUNICAT
La Boc�a reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe Române 

refuz� slujirea alternativ� în biserica câ�tigat� de greco-catolici
În data de 19 mai 2010, începând cu orele 

10.00, în sediul Prim�riei din comuna Boc�a, jud. 
S�laj, a avut loc a doua întâlnire dintre reprezentan�ii 
Parohiei greco-catolice �i ortodoxe din localitate. 

Scopul întâlnirii l-a reprezentat g�sirea unei 
solu�ii practice în vederea pred�rii în deplin� proprietate 
�i posesie a bisericii greco-catolice din comun� 
proprietarului de drept înscris în Cartea Funciar�, 
Parohia greco-catolic� Boc�a. Biserica cu hramul Sf. 
Fecioara �i Dreptul Simon din Boc�a a fost construit� 
de cultul greco-catolic între anii 1937-1943, iar în anul 
1948 a fost con� scat� de comuni�ti �i dat� Bisericii 
Ortodoxe Române, în posesia c�reia se a� � �i în prezent.

Dup� peste trei ani de procese, instan�ele de 
judecat� au decis, prin hot�râri de� nitive �i irevocabile 
ale Cur�ii de Apel Cluj �i Înaltei Cur�i de Casa�ie �i 
Justi�ie Bucure�ti, ca biserica greco-catolic� din Boc�a 
s� reintre în proprietatea Parohiei greco-catolice Boc�a.

În cadrul întâlnirii comune de ast�zi, la fel ca �i 
la întâlnirea precedent� de luni, Parohia greco-catolic� 
– ca proprietar de drept – a oferit l�ca�ul de cult greco-
catolic Parohiei ortodoxe pentru celebr�ri alternative, 
astfel încât nici o comunitate religioas� s� nu se roage 
afar� sau în locuri improprii. Celebrarea alternativ� în 
acela�i l�ca� de cult este o solu�ie practic� acceptat� 
de Biserica Ortodox� Român� în Vestul Europei, acolo 
unde Biserica Catolic� îi pune la dispozi�ie sute de 
biserici ca românii ortodoc�i s� aib� unde se ruga. �i 
în Romania exist� mai multe localit��i unde, din lipsa 
unui l�ca� de cult ortodox, Biserica Greco-Catolic� 
pune la dispozi�ia comunit��ilor ortodoxe bisericile 
greco-catolice pentru celebr�ri alternative.

Din p�cate, propunerea prezentat� de 
Parohia greco-catolic� Boc�a nu a fost acceptat� 
de reprezentan�ii Bisericii Ortodoxe Române, 
acestia propunând în schimb p�r�ii greco-catolice 
alte „solu�ii”, cum ar �  ca greco-catolicii s� î�i 
construiasc� o nou� biseric�. Refuzul reprezentan�ilor 
Bisericii Ortodoxe Române a avut ca baz� argumentul 
c� biserica greco-catolic� din Boc�a trebuie s� � e a 
comunit��ii religioase cu cei mai mul�i membri. 

Parohia greco-catolic� Boc�a î�i exprim� 
regretul c� Biserica Ortodox� Român� nu a 
acceptat aceast� solu�ie practic�, �i în consecin�� va 
solicita executarea silit� a hot�rârii judec�tore�ti 
pentru a intra în posesia bisericii greco-catolice 
din localitate.

Men�ion�m c�, de la reîn� in�area Parohiei 
greco-catolice Boc�a, aceasta î�i �ine serviciile 
religioase într-o sal� improvizat� pus� la dispozi�ie de 
Muzeul Simion B�rnu�iu. În toat� aceast� perioad�, 
orice încercare de colaborare cu reprezentan�ii 
Bisericii Ortodoxe Române pentru a folosi alternativ 
l�ca�ul de cult greco-catolic a fost sortit� e�ecului. 

Considerând instig�rile pe care unii 
reprezentan�i locali �i ai Bisericii Ortodoxe 
Române le fac pentru a incita oamenii la ac�iuni 
antisociale, facem pe aceast� cale apel la toate 
autorit��ile statului pentru a p�stra ordinea în 
localitate �i a aplica legea.

 Pr. paroh Alexandru – Adrian FI�

Întâlnirea copiilor �i tinerilor din Protopopiatul Zal�u
Sâmb�t�, 15 mai 2010, a avut loc Întâlnirea copiilor �i tinerilor 

din Protopopiatul Zal�u. Gazda întâlnirii din anul acesta a fost Parohia 
din Chilioara, care, al�turi de Parohia Sfânta Familie din Zal�u, a fost 
�i organizatoarea evenimentului. La întâlnire au participat 40 de tineri 
�i copii din Parohia Sfânta Familie (Zal�u), 7 copii din Parohia S� n�ii 
Petru �i Pavel (Zal�u), 20 din Parohia Horoatu Crasnei, 10 din Co�ei 
�i din parohia gazd�, precum �i Surorile S� ntei Inimi a lui Isus, din 
Zal�u. La eveniment a participat �i p�rintele protopop Valer P�r�u.

Sfânta Liturghie a fost celebrat� de preo�ii: Sabin Cic�a, Ro-
mulus Avram (care a rostit �i cuvântul de înv���tur�, adaptat vârstei 
celor prezen�i), Daniel Bertean, Alexandru Fi� �i de cel ce scrie aces-
te rânduri – Ciprian Robotin. Dup� Liturghie, copiii �i tinerii s-au 
închinat la moa�tele Sfântului Nicolae, Arhiepiscopul de la Mira Li-
ciei �i ale Sfântului Anton de Padova, existente în biserica nou� din 
Chilioara. Programul întâlnirii a fost pres�rat cu momente recreative, coordonate de grupul de cerceta�i din Zal�u.

Pr. Ciprian ROBOTIN
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Biserica „Duminica Tuturor S� n�ilor”
Parohia a fost în� in�at� în anul 2005 pornind 

de la nevoile pastorale ale credincio�ilor din cartierul 
Io�ia, astfel c� Preas� n�itul Virgil încredin�eaz� grija 
pastoral� �i formarea noii parohii p�rintelui Geo Pop.

P�rintele Geo, sprijinit de AGRU-Oradea, re-
prezentat de familia P�cal�, precum �i al�i credincio�i 
�i colaboratori a început demersurile pentru ob�inerea 
unui teren pentru ridicarea unei biserici. Cu ajutorul 
Providen�ei Divine �i implicarea mai multor persoane 
a fost identi� cat un teren în vecin�tatea liceului „Don 
Orione”, teren care a fost concesionat de Prim�ria Mu-
nicipiului Oradea.

În anul 2006 PSS Virgil a încredin�at noua paro-
hie, care era în stadiu de, aprobare canonic� cu Hramul 
„Duminica Tuturor S� n�ilor”, cu personalitate juridic� �i 
cu terenul concesionat, Congrega�iei „Don Orione” care 
activa de mai mul�i ani în imediata vecin�tate, reprezen-
tat� prin P�rintele Provincial Pierangelo Ondei.

Congrega�ia „Don Orione” a fost fondat� de Sfân-
tul Alois Orione �i activeaz� în peste 30 de ��ri pe toate 
continentele. Slujirea c�lug�rilor orionini este preponde-
rent în sectorul educativ, caritativ-asisten�ial �i parohial. 
Este prezent� în România la Oradea din 1991 cu bine-
cuvântarea PSS Vasile Hossu. Aici s-a construit Liceul 
„Don Orione” cu pro� lele matematic�-informatic� �i 
mecatronic�. Func�ioneaz� activit��i extra�colare în 
mod deosebit Oratoriul �i Grupul Scout (cerceta�ii). 
Din 2009 s-a deschis �i o gr�dini�� în parteneriat cu 
Liceul Teologic Greco-Catolic. Congrega�ia „Don Ori-
one” mai sluje�te în România la Bucure�ti - Voluntari 
din 1994, unde s-a construit un azil pentru persoane în 
vârst� �i bolnave �i o sec�ie pentru copii cu disabilit��i 
psiho-� zice grave.

Din 1998 Congrega�ia este 
prezent� �i la Ia�i, unde s-a des-
chis un seminar. Pe lâng� activi-
tatea formativ� a viitorilor preo�i 
�i c�lug�ri, se desf��oar� mai 
multe activit��i educative �i cari-
tative prin asisten�a la domiciliu a 
câtorva zeci de familii nevoia�e.

Iconostasul bisericii este 
cadrul unei lumi simbolice, re-
prezentate prin icoanele a�eza-
te într-o ordine teologic� bine 
stabilit�. În timp, Iconostasul a 
cunoscut o puternic� dezvoltare, 
reu�ind s� exprime prin progra-
mul s�u iconogra� c deplin�tatea 
Trupului mistic al lui Cristos, în-
cepând cu Biserica lupt�toare �i 
culminând cu cea cereasc�.

Iconostasul bisericii este 
lucrat în lemn masiv de tei, � ind 

desf��urat pe dou� registre. Privit din fa��, primul regis-
tru are în centru U�ile împ�r�te�ti, iar în laterale cele 
dou� U�i diacone�ti. U�ile sunt separate între ele de c�-
tre cele dou� icoane împ�r�te�i, a Mântuitorului Cristos 
(în dreapta), iar a Maicii Îndurerat�, (în stânga). În cele 
dou� extremit��i ale primului registru, se a� � icoana Tu-
turor S� n�ilor (în dreapta), respectiv al patronului Epar-
hiei de Oradea, Sfântul Nicolae (în stânga).

U�ile împ�r�te�ti sunt ornate de cel dou� icoane 
complementare, care reprezint� momentul Bunei Ves-
tiri, având protagoni�ti pe Sfântul Arhanghel Gavriil, 
al�turi de Maica Domnului. Icoanele U�ilor diaconale 
îi prezint� pe ceilal�i doi Arhangheli, Mihail (în stânga) 
�i Rafail (în dreapta).

Al doilea registru al Iconostasului întrune�te 
dou� grupe de icoane, cea a s�rb�torilor împ�r�te�ti re-
prezentate mereu de cel pu�in icoana Cinei celei de Tai-
n� (în mijloc), al�turi de icoanele apostolilor, printre 
care întâi st�t�torii Apostolilor, S� n�ii Petru (în stânga) 
�i Pavel (în dreapta).

În extremitatea superioar� a Iconostasului se a� � 
mereu icoana Mântuitorului r�stignit pe Cruce, înca-
drat� între icoanele celor care au vegheat al�turi, Mai-
ca Domnului (în stânga), al�turi de Sfântul Apostol �i 
Evanghelist Ioan (în dreapta).

Cele trei arcade prev�zute cu cruci ale Iconostasului 
simbolizeaz� Golgota, dar în acela�i timp �i ideea de Sfân-
ta Treime. Pe lâng� obi�nuitele detalii artistice, sculpturile 
ornamentale de pe iconostas cuprind teme euharistice cu-
noscute, precum potirul, pâinea sau chiar spicele de grâu. 

În po� da multor p�reri contrare, Iconostasul nu 
este un separator între sanctuar �i nava bisericii, ci este 

(continuare în pag. 19)
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un suport al icoanelor, dar r�mâne totu�i în cugetul ori-
c�rui om o con�tientizare a limitei omene�ti în fa�a mis-
terului dumnezeiesc.

Icoana “Tuturor S� n�ilor” este o evocare sen-
sibil� ale ipostazelor divinit��ii, perpetuate în timp prin 
conlucrarea multitudinii de persoane evlavioase, care 
prin harul lui Dumnezeu au ajuns la fericirea cea ve�ni-
c� �i care mijlocind se roag� pentru noi to�i.

 Dep��ind într-un anumit fel barierele tradi�io-
nale ale erminiilor bizantine, inten�ia ce a stat la baza 
zugr�virii Icoanei dedicate Tuturor S� n�ilor a fost mo-
tivat� de prezen�a unei spiritualit��i determinate de via-
�a �i operele de apostolat al patronului spiritual, Sfântul 
Alois Orione. Aceast� idee a înso�it pe tot parcursul 
lucr�rii zugr�virea Icoanei care s�-i reprezinte pe to�i 
care din ve�nicie i-au binepl�cut lui Dumnezeu. 

 Înc� de la bun început, aceast� Icoan� inedit�, a 

urm�rit s� eviden�ieze caracterul eclesial al comuniunii 
tuturor S� n�ilor din Biserica cea Una, Sfânt�, Catolic� 
�i Apostolic�. Imaginea universalit��ii este reprezentat� 
de bazilica corifeului Apostolilor, ale c�rei colonade îi 
îmbr��i�eaz� pe to�i � i Bisericii a� a�i sub solicitudinea 
apostolic�, ca s� ajung� în Împ�r��ia Cerurilor.

 Privit� în detaliu, Icoana Tuturor S� n�ilor aduce un 
element absolut nou. În afar� de reprezentarea clasic� a 
s� n�eniei întruchipate sub forme obi�nuite, martiri, m�rtu-
risitori, c�lug�ri, apostoli, ierarhi, profe�i �i alte grupuri de 
s� n�i, care sunt zugr�vi�i de regul�, aici apar �i chipurile 
unor persoane înc� necanonizate. Nu este o pur� coinci-
den��, ci a existat o dorin�a v�dit� de a a�eza împreun� 
toate � gurile existente din întregul arc istoric al Bisericii.

În planul central al icoanei se a� � Sfânta Fa-
milie, model de via�� cre�tin�, unde aten�ia este în-
dreptat� spre pruncul Isus. Imediat în dreapta Maicii 
Domnului se a� � Sfântul Alois Orione, care a dedicat 
mijlocirii Ei întreaga sa via�� �i oper� de slujire din 
Biseric�, conform înv���turilor mântuitoare l�sate 
prin cei patru Evangheli�ti. 

„Fiul spiritual” se a� � al�turi de „Înv���torul” 
s�u, Sfântul Ioan Bosco, care �i-a l�sat amprenta lucr�-
rii sale nu doar în inima „� ului s�u”, ci ulterior întregii 
Congrega�ii. Roadele nu au întârziat s� apar�, � i proe-
minen�i care, pl�tind cu pre�ul vie�ii lor, au dat m�rturie 
despre credin�a primit�. Printre ace�tia se g�sesc cei doi 
„ucenici”, Fericitul Francisc Jevietski, mort în lag�rul 
de la Dachau, respectiv Servul lui Dumnezeu, fratele 
Ave Maria, c�lug�r eremit orb. Copiii a� a�i în mâinile 
protectoare �i educative ale p�rintelui Alois sunt semne 
ale principalelor carisme ale Congrega�iei. Slujirea lui 
Cristos a manifestat-o slujindu-i inclusiv pe „cei mai 
s�raci dintre cei s�raci”, a�a cum m�rturisea prin fap-
tele ei, cea vrednic� de laud� Fericita Tereza de Calcut-
ta, a� at� al�turi de cei ale�i.

În partea opus� Familiei S� nte, la stânga Sfân-
tului Iosif, sunt zugr�vi�i doctorii, înv���tori �i ierarhi 
ai Bisericii Universale, S� n�ii Vasile, Grigorie �i Ioan. 
Al�turi de ace�tia se a� � familia franciscan�, prezida-
t� de Sfântul Francisc de Assisi, din a c�rei înv���turi 
Sfântul Alois Orione s-a nutrit ca aspirant la vârsta de 
10 ani, petrecând în mijlocul p�rin�ilor capucini. Mare-
le „Maestru” este înso�it de doi dintre cei mai distin�i 
discipoli, Sfântul Anton de Padova, iar nu în ultimul 
rând Sfântul Pius de Pietrelcina (Padre Pio), cu care 
Sfântul Alois Orione a corespondat pe timpul marilor 
încerc�ri ale acestuia.

Prezen�ele ponti� cale sunt motivate de eveni-
mentele majore petrecute în via�a familiei orionine. 
Primul, Sfânt Pius al X-lea, este cel care confer� statu-
tul ponti� cal Congrega�iei Fiilor Divinei Providen�e. 
Al doilea �i mult iubitul pontif, Ioan Paul al II - lea, 
ridic� la cinstea altarelor pe Servul lui Dumnezeu, pre-
ot Alois Orione, prin beati� carea acestuia în anul 1980, 
respectiv, prin canonizarea din anul 2004.

(urmare din pag. 18)
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1,5 Lei

În acest sfâr�it de s�pt�mân�, M�n�stirea Fran-
ciscan� „Maica Domnului” din Oradea a g�zduit Întâl-
nirea Eparhial� a Tinerilor Greco-Catolici, organizat� 
de p�rintele paroh Mihai V�t�manelu împreun� cu Bi-
roul Pastoral Eparhial. Noutatea acestei întâlniri a fost 
faptul c� activit��ile au avut loc în decursul a dou� zile, 
vineri �i sâmb�t�. Începând cu ora 15.00, vineri, tinerii 
au inceput s� soseasc� din diferitele parohii, înso�i�i de 
preo�i sau c�lug�ri�e, � ecare primind un tricou al întâl-
nirii �i o bro�ur� cu cântece. Au participat la activit��i 
un num�r de 450 de tineri, dintre care peste 170 au fost 
caza�i în familiile credincio�ilor din parohiile catolice 
din Oradea. Al�turi de tineri, o delega�ie de italieni a 
fost prezent� la întâlnire, format� din 3 tineri, un preot 
�i o c�lugari�� din Como �i Loreto.

Programul întâlnirii a debutat cu Liturgia Cu-
vântului �i o Adora�ie Euharistic� celebrat� de c�tre 
pr. paroh Mihai V�t�m�nelu împreun� cu al�i preo�i 
din Eparhie �i animat� de tinerii din  grupul „Allegria” 
din Oradea. Dup� rug�ciune, a urmat cina �i mult a�-
teptatul program artistic, care s-a desf��urat pe scena 
din curtea M�n�stirii, scen� împrumutat� de c�tre di-
rectorul Teatrului de Stat din Oradea, domnul Silaghi 
Lucian.  Cu toate c� vremea p�rea nefavorabil�, înce-
pând s� picure, Domnul a f�cut o minune pentru tinerii 
aduna�i în curtea m�n�stirii, unde n-a mai plouat, ca �i 
în celelalte zone ale ora�ului. Serata a fost prezentat� 
de c�tre Mihaela Caba �i Claudiu Ardelean de la Radio 
Maria, iar atmosfera a fost între�inut� de c�tre invita�ii 
�i tinerii participan�i, prin muzic� �i dansuri moderne, 
clasice �i populare. Programul artistic a fost deschis de 
Carla Marin, o feti�� talentat�, cali� cat� pentru Mamaia 
Copiilor din Iulie 2010 �i care a câ�tigat locul I la con-
cursul Ursule�ul de Aur. O alt� participant� la Mamaia 
Copiilor 2010 �i câ�tig�toarea mai multor premii locale 
�i na�ionale, Alexandra Todoru�, a interpretat mai multe 
piese de muzic� u�oar�. A urmat apoi trupa Hip Hop 
Original care a dansat pe ritmuri de breakdance, tine-
rii din B�i�a, Beiu� �i �imleu care au interpretat cate-
va cântece religioase, grupul „Allegria” care a preg�tit 
mai multe momente artistice. Nu au lipsit nici dansurile  
populare �i clasice interpretate de elevii  de la Liceul 
Teologic Greco-catolic din Oradea, muzica popular� 
� ind interpretat� de c�tre Ovidiu Piscoi �i orchestra. 
A�a cum ne-am obi�nuit, nu puteau lipsi de la întîlnire 
Ovidiu Laz�r, câ�tig�torul mai multor premii na�iona-
le �i Andrei Dasc�lu din Carei, care au interpretat mai 
multe melodii, unele � ind acompaniate la pian de c�tre 
Marian Balint. Printre momentele de muzic� �i dans 
tinerilor li s-a propus un moment de dansuri de grup, 
animate de doi colaboratori ai Biroului Pastoral, Anca 
Bot �i Horia Marchi�, împreun� cu Simona Ghiugan, 
venit� tocmai din Baia Mare.Spre � nalul programului 
artistic, studen�ii laici ai Colegiului Sf. Familie �i stu-
den�ii teologi au preg�tit o scenet� despre Sf. Ioan Ma-

ria Vianney �i un dans de societate. Programul de vineri 
s-a încheiat cu rug�ciunea de sear�, dup� care � ecare a 
mers spre locul de cazare.

Sâmb�t� diminea�a, tinerii s-au întâlnit din nou 
la M�n�stire, iar dup� rug�ciunea de dimineat� a urmat 
Sfânta Liturghie, animat� tot de c�tre grupul de tineri 
gazd�, „Allegria”. Dup� Sfânta Liturghie,  p�rintele 
Emanuele Corti din Como, Italia, a �inut o medita�ie 
pe tema întâlnirii, „Înr�d�cina�i �i zidi�i în El, înt�ri�i 
prin credin��” (Col. 2,7). Dup� medita�ie, tinerii au fost 
împ�r�i�i în grupuri de discu�ii, urmând s� r�spund� la 
trei întreb�ri: „Cum vedem rela�ia noastr� cu Isus?”, 
„Ne este u�or s� iubim Biserica în ziua de azi?”, „Cum 
v�d al�ii ata�area mea fa�� de Biseric�?”. Ziua a conti-
nuat cu prezentarea Centrului Ioan Paul al II-lea de la 
Loreto, prezentare f�cut� de c�tre sora Alfonsina de la 
Loreto.  La � nal, Ramona Drago� a prezentat concluzi-
ile discu�iilor pe grupuri, iar Pr. Paul Popa �i Pr. Mihai 
V�t�m�nelu le-au  mul�umit tuturor celor care au ajutat 
la realizarea evenimentului dup� care  a avut loc preda-
rea crucii întâlnirii viitoarei gazde din anul 2013, atunci 
când Întâlnirea Eparhial� a Tinerilor Greco-Catolici va 
�  organizat� la �imleu Silvaniei.

Mul�umim tuturor celor care au ajutat într-un fel 
sau altul la realizarea Întâlnirii Eparhiale a Tinerilor, 
participan�ilor care s-au comportat ca �i adev�ra�i cre�-
tini �i tuturor familiilor care au g�zduit tinerii.

Anca BOT

Întâlnirea eparhial� a Tinerilor Greco-Catolici


